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1 Notas para o leitor
Este manual de instruções contém informações e regras de conduta para 
a operação segura e correta do produto.

Tenha em atenção os seguintes princípios:

n	Leia todo o manual de instruções antes da colocação em funciona-
mento do produto.

n	Certifique-se de que qualquer pessoa que trabalhe com ou no produto 
leu o manual de instruções e cumpre as instruções.

n	Guarde o manual de instruções durante toda a vida útil do produto.
n	Entregue o manual de instruções a qualquer proprietário seguinte do 

produto.

1.1  Princípios de não-discriminação
Neste manual de instruções, sempre que a gramática permita a referên-
cia a pessoas, é usada a forma masculina. Isto serve para manter o texto 
neutro e facilmente legível. Mulheres e homens são abordados da mes-
ma forma. Pedimos a compreensão das leitoras para esta simplificação 
do texto.

1.2  Explicação das palavras de sinalização
Neste manual de instruções são usadas diferentes palavras de sinaliza-
ção em combinação com sinais de aviso. As palavras de sinalização indi-
cam a severidade dos possíveis danos físicos aquando do menosprezo 
pelo perigo:

Palavra de 
sinalização Significado

PERIGO
Significa um perigo iminente. A inobservância desta 
indicação causa a morte ou danos físicos graves.

AVISO
Designa uma situação potencialmente perigosa. A 
inobservância desta indicação pode causar a morte 
ou danos físicos graves.

CUIDADO
Designa uma situação potencialmente perigosa. A 
inobservância desta indicação pode causar danos 
físicos ligeiros ou danos materiais.

NOTA
Designa um perigo, cuja inobservância poderá 
causar perigos para a máquina e o seu funciona-
mento.

Tab. 1:  Explicação das palavras de sinalização

1.3  Explicação dos sinais de aviso
Os sinais de aviso simbolizam o tipo e a fonte de um perigo iminente:

Sinal de 
aviso Tipo de perigo

Perigo geral

Perigo devido a substâncias corrosivas

Perigo de danos na máquina ou restrições de 
funcionamento

Tab. 2:  Explicação dos sinais de aviso

1.4  Identificação das indicações de aviso
As indicações de aviso ajudá-lo-ão a identificar perigos e a evitar conse-
quências adversas.

Uma indicação de aviso está identificada da seguinte forma:

Sinal de aviso PALAVRA DE SINALIZAÇÃO

Descrição do perigo.
Consequências em caso de inobservância.

ð	A seta identifica uma medida de segurança que deverá cumprir para 
evitar o perigo.

1.5  Identificação das instruções de ação
Os pré-requisitos de ação estão identificados da seguinte forma:

ü	Um pré-requisito de ação que deverá cumprir antes de poder dar iní-
cio aos passos de ação.

@	Um meio operacional, como, por ex., ferramenta ou meio auxiliar, que 
é necessário para poder executar as instruções de ação.

As instruções de ação estão identificadas da seguinte forma:

è	Um passo de ação individual, o qual não é seguido por mais nenhum 
passo.

1. Primeiro passo de ação numa sequência de ações.

2. Segundo passo de ação numa sequência de ações.
4	Resultado do passo de ação anterior.

ü	A ação está terminada, o objetivo foi atingido.

1.6  Utilização correta
Os tubos de aspiração rígidos e flexíveis de recipientes apenas podem 
ser utilizados para fluidos de dosagem. 

Os tubos de aspiração rígidos e flexíveis de recipientes apenas devem ser 
utilizados após a instalação correta e de acordo com as especificações e 
os dados técnicos mencionados no manual de instruções.

As limitações gerais em relação aos limites de viscosidade, resistência 
química e densidade devem ser respeitadas. A lista de resistência da Lut-
z-Jesco fornece informações. 

AVISO

Fluidos de dosagem inadequados!
Não utilize quaisquer fluidos de dosagem inadequados como, por 
exemplo, fluidos inflamáveis e radioativos. Os materiais dos tubos de 
aspiração não estão preparados para tais fluidos de dosagem de modo 
que, os mesmos, podem verter e provocar ferimentos graves nas pes-
soas como danificar máquinas.

ð	Use equipamento de proteção individual adequado, sobretudo para 
proteger os olhos e a pele.
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2 Generalidades
2.1  Instruções de segurança

AVISO

Queimaduras químicas ou outras queimaduras devido ao 
fluido de dosagem!
No caso de trabalhos com o produto pode entrar em contacto com os 
fluidos de dosagem.

ð	Use equipamento de proteção individual adequado, sobretudo para 
proteger os olhos e a pele.

ð	Evite o contacto com a pele com o fluido de dosagem.

ð	Verifique se todas as uniões roscadas estão corretamente aperta-
das e estanques.

ð	Nunca olhe para extremidades abertas de mangueiras e válvulas 
entupidas.

2.2  Equipamento de proteção individual
Consoante o grau de risco do fluido de dosagem e do tipo de trabalhos a 
efetuar, deverá usar equipamento de proteção adequado. As informações 
sobre qual o equipamento de proteção necessário estão disponíveis nas 
normas de prevenção de acidentes e nas fichas de dados de segurança 
dos fluidos de dosagem.

Necessita, pelo menos, do seguinte equipamento de proteção:

Equipamento de proteção necessário

Proteção dos olhos

Vestuário de proteção

Luvas de proteção

Tab. 3:  Equipamento de proteção necessário

Use o equipamento de proteção nas seguintes atividades:

n	Instalação
n	Operação

2.3  Atividades do pessoal

A tabela seguinte apresenta quais as qualificações que o pessoal deverá 
possuir para cada uma das atividades. Apenas pessoas que disponham 
da respetiva qualificação estão autorizadas a executar estas atividades!

Palavra de 
sinalização Significado

Técnicos

n	Instalação do sistema hidráulico
n	Colocação em funcionamento
n	Colocação fora de serviço
n	Eliminação de avarias
n	Manutenção
n	Eliminação

Eletricista
n	Instalação do sistema elétrico
n	Eliminação de falhas eléctricas

Pessoa instruída
n	Operação
n	Armazenamento
n	Transporte

Tab. 4:  Qualificação do pessoal

2.4  Perigos em caso de incumprimento das instruções 
de segurança

A inobservância das instruções de segurança pode pôr em perigo pes-
soas, bem como prejudicar o ambiente e danificar o produto.

Em concreto, isto pode ter o seguinte significado:

n	Falha de funções importantes do produto e da instalação associada.
n	Falha dos métodos descritos para a manutenção e conservação
n	Perigo para as pessoas ao trabalhar no produto.

2.5  Trabalho consciente da segurança

Para além das instruções de segurança constantes deste manual de ins-
truções, podem aplicar-se outras determinações de segurança. Tenha 
sempre em atenção os regulamentos e as diretivas relevantes em termos 
de segurança, válidos na área de aplicação do produto. Tenha particular-
mente em atenção os seguintes tópicos:

n	Determinações de segurança em caso de manuseamento de corrente 
elétrica e componentes condutores de corrente

n	Determinações de segurança em caso de manuseamento de substân-
cias perigosas

n	Normas de prevenção de acidentes
n	Determinações de segurança e funcionamento
n	Determinações ambientais
n	Outras diretivas e leis aplicáveis
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2.6  Qualificação do pessoal

Todos os trabalhos no ou com o produto requerem conhecimentos e 
competências especiais por parte do pessoal.

Qualquer pessoa que trabalhe no produto deverá cumprir os seguintes 
pré-requisitos:

n	Participação em todas as formações oferecidas pelo proprietário
n	Suficientemente qualificado para a respetiva atividade
n	Pessoalmente adequado para a respetiva atividade
n	Instruído quanto ao manuseamento do produto
n	Familiarizado com os dispositivos de segurança e o seu funcionamento
n	Familiarizado com o conteúdo deste manual de instruções, em 

especial com as instruções de segurança e as secções relevantes 
para a atividade

n	Familiarizado com as prescrições básicas de segurança no trabalho e 
prevenção de acidentes

Por norma, todas as pessoas deverão possuir uma das seguintes qualifi-
cações mínimas:

n	Técnico formado na área para proceder autonomamente aos 
trabalhos no produto

n	Instruções suficientes para executar trabalhos no produto sob a 
supervisão e instrução de um técnico formado

Este manual de instruções faz a distinção entre os seguintes grupos de 
utilizadores:

2.6.1  Técnicos

Um técnico é uma pessoa que, dada a sua formação especializada, co-
nhecimentos e experiência, bem como conhecimento das determinações 
aplicáveis, está apto a executar os trabalhos a ele atribuídos, e identificar 
e evitar autonomamente possíveis perigos.

2.6.2  Eletricista

Um eletricista é uma pessoa que, dada a sua formação especializada, co-
nhecimentos e experiência, bem como conhecimento das normas e de-
terminações aplicáveis, está apto a executar trabalhos em instalações 
elétricas, e identificar e evitar autonomamente possíveis perigos.

É formado na área de trabalho na qual está ativo e conhece as normas e 
determinações relevantes.

Deverá cumprir as determinações das prescrições legais relativas à pre-
venção de acidentes.

2.6.3  Pessoa instruída

Uma pessoa instruída é uma pessoa que foi instruída pelo proprietário 
acerca das tarefas a ela atribuídas, bem como de possíveis perigos 
aquando de um comportamento incorreto.

A pessoa instruída participou em todas as formações disponibilizadas 
pelo proprietário.
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3 Descrição do produto
3.1  Função do produto
Os tubos de aspiração são meios auxiliares de instalação preparados e 
de fácil utilização para ligar uma bomba doseadora, do lado da aspiração, 
com o fluido a ser transportado. Estes possuem como elemento funcional 
mais importante uma válvula de pé que previne o retorno da quantidade 
já aspirada permitindo, assim, um trabalho sem falhas da bomba dosea-
dora e tornando possível pequenas capacidades de dosagens. Para pro-
teção das válvulas existe um filtro de aspiração.

Os tubos de aspiração podem ser fornecidos nas versões rígidas e flexí-
veis com comprimento ajustável. Também podem ser fornecidos com 
monitorização de nível integrada, para aviso prévio do enchimento dos 
mesmos, e para proteção contra o funcionamento a seco. Um contacto 
Reed, que é comutado pelo íman de uma boia, serve como uma sonda de 
nível. O ponto de desconexão situa-se, nas versões SA e SG, aprox. 50 
mm acima do ponto de aspiração inferior. Deste modo, é possível adquirir 
atempadamente o fluido de dosagem antes que o recipiente fique vazio 
ao ponto de a bomba ser desligada para proteção contra um funciona-
mento a seco.

Os tubos de aspiração podem ser fornecidos em plásticos resistentes a ácido e aos álcalis. Para aplicações especiais também podem ser fornecidas 
apenas as válvulas de pé com ligação colada, de rosca ou de mangueira.

Tubos de aspiração
SA SC SG-2 GF-2 SDL-2 SH SL SL-2

Tubo de aspiração flexível x x

Tubos de aspiração rígidos x x x

Tubos de aspiração rígidos com tubo de protecção x x

Válvula de pé com função de retorno e filtro x x x x x x

Válvula de pé com função de retorno x x

Conexão para retorno médio o o x

1 interruptor de nível* (ponto de comutação) x

2 interruptores de nível* (pontos de comutação) x x x x

Material PVC com flutuador PP x

Material PVC x x x x x x x x

Material PP x x x

Material PVDF x x x

Material aço inoxidável x

Material da mangueira PVC x x x x x x

Material da mangueira PE x x x

Material da mangueira PTFE x x x

Ligação elétrica, ficha de jack de 3,5 mm x x

Ligação elétrica M12x1, tomada codificação A x x x

Ligação elétrica com fio entrançado sem ficha o o x o

Utilização
Recipientes, vasilhas, tambores, recipientes de ar-
mazenamento diversos

x x x x x

Recipientes de armazenamento diversos x

Recipiente 30 l, 60 l com tampa K60 x

Recipiente 30 l, 60 l, contentor 100 l, tambores 200 l x
Tab. 5:  Vista geral versões tubos de aspiração

x = padrão 
o = opção

* Capacidade de carga máxima: 50 V DC/AC; 0,5 A; 10 VA (50 V DC/AC; 1 A; 20 VA para SDL-2 DN10); use relés de proteção de contato para cargas indu-
tivas.
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4 Dimensões
Todas as dimensões em mm

4.1  Tubos de aspiração flexíveis

12224451_2

Bild BA Saugleitung DN4 Typ SA

Ø25

Ø30
Fig. 1:  Tipo SA

12228503_1

Bild BA Saugleitung DN4 Typ SL
flexibel

Ø51

Ø25

Fig. 2:  Tipo SL

12200500_1

Bild BA Saugleitung SL-2 DN4 L=2500

Ø25

Ø51
Fig. 3:  Tipo SL-2

4.2  Tubos de aspiração 
rígidos

12201137_4

Maßbild BA Saugleitung SC DN6 G5/8 a PVC L=540
verstellbar

G1

Ø30

L
G5

/8

Fig. 4:  Tipo SC

12201121_4

Maßbild Saugleitung SG-2 DN6 G5/8 a
dimension drawing suction line SG-2 DN6 G5/8 M

G1

L

Ø30

G5
/8

Fig. 5:  Tipo SG-2

12200480_3

Maßbild BA Saugleitung SG-2 DN4 PP L=560
verstellbar mit Steckverbinder M12x1

Ø30

Ø25

L

Fig. 6:  Tipo SG-2 PP

12200618_3

Maßbild BA Saugleitung SG-2 DN4 4/6 PVDF L=440
verstellbar mit Steckverbinder M12x1

L

Ø40

Ø25

Fig. 7:  Tipo SG-2 PVDF

12200928_3

Maßbild BA Saugleitung SG-2 DN25 Ø32

Ø90

L

Fig. 8:  Tipo SG-2 DN25

12200314_1

Maßbild BA Saugleitung SH

X
DN10 = Ø50
DN15 = Ø70
DN25 = Ø90

G1

X

L

Fig. 9:  Tipo SH

Diâmetro para o tipo SH

X

DN10 = Ø50

DN15 = Ø70

DN25 = Ø90

Os comprimentos de instalação L 
podem ser retirados da Tab. 8 na 
página 10.
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4.3  Tubos de aspiração rígidos com 
tubo de protecção

12234435_3

Maßbild BA Saugleitung GF-2 DN4 4/6
Voralarm und Leermeldung verstellbar

L

Ø40

Fig. 10:  Tipo GF-2

Os comprimentos de instalação L podem ser re-
tirados da Tab. 9 na página 11.

12201168_4

Maßbild für BA Saugleitung SDL-2 DN10 PVC L=540
2 Schwimmerschalter

G 
1 

1/
4

L

Ø40

Fig. 11:  Tipo SDL-2 DN10

12201173_3

Maßbild BA Saugleitung SDL-2 DN15 PVC L=540
2 Schwimmerschalter

G 
1 

1/
4

L

Ø50

Fig. 12:  Tipo SDL-2 DN15
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5 Especificações técnicas
Generalidades

Material PVC / PVDF / PP 

Dimensões nominais e taxa de 
fluxo

DN4 até 25 l/h DN6 até 50 l/h DN10 até 200 l/h DN15 até 400 l/h DN25 até 1000 l/h

Temperatura ambiente máxima 5 – 40 °C (com peças PP ou PVDF 5 – 45 °C)

Temperatura máx. dos 
fluidos

PVC 35 °C

PVDF 60 °C

PP 60 °C

Capacidade de carga máxima de 
monitorização de nível

50 V DC/AC; 0,5 A; 10 VA (para SDL-2 DN10: 50 V DC/AC; 1 A; 20 VA)

Tab. 6:  Especificações técnicas

Tubos de aspiração flexíveis Tipo SA Tipo SL Tipo SL-2

Diâmetro nominal DN4 DN6 DN10 DN15 DN4 DN6 DN4 DN6

Válvula de pé com função de retorno, filtro e peso cerâmico
com função de retorno, 
filtro e peso cerâmico

com função de retorno, 
filtro e peso cerâmico

Monitorização de nível
(número de pontos de comutação)

- 1 2

Material PVC, PP, PVDF, aço inoxidável PVC PVC PVC, PP, PVDF

Material da mangueira PVC, PE, PTFE PVC PVC PVC, PE, PTFE

Comprimento da mangueira em 
mm

2500 2500 2500

Comprimento do cabo em mm - 2500 2500

Tab. 7:  Dados técnicos tubos de aspiração flexíveis

Tubos de aspiração rígidos Tipo SC Tipo SG-2 Tipo SH

Diâmetro nominal DN6 DN4 DN6 DN25 DN10 DN15 DN25

Válvula de pé
com função de retorno e 

filtro
com função de retorno e filtro com função de retorno e filtro

Monitorização de nível
(número de pontos de comutação)

- 2 -

Material PVC PP, PVDF
PVC com 
flutuador 

PP
PVC PVC

Variante de instalação ajustável ajustável fixo ajustável fixo

Max. comprimento de instalação 
em mm

435, 500, 540, 710, 
800, 950, 1100, 1160, 

1400

500, 540, 
710, 800, 

950, 1100, 
1160, 1400

435, 500, 
540, 710, 
800, 950, 

1100, 1160, 
1400

950
540, 750, 800, 1200, 

1400, 1600
1125

Tab. 8:  Dados técnicos tubos de aspiração rígidos
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Tubos de aspiração rígidos com 
tubo de protecção Tipo GF-2 Tipo SDL-2

Diâmetro nominal DN4 DN10 DN15

Válvula de pé com função de retorno com função de retorno

Conexão para 
retorno médio

sim -

Monitorização de nível
(número de pontos de comutação)

2 2

Material PVC PVC 

Material da mangueira PVC -

Variante de instalação ajustável fixo

Max. comprimento de instalação L 
em mm

460, 630 540, 710, 800, 950, 1100

Comprimento da mangueira em 
mm

4500 -

Tab. 9:  Dados técnicos tubos de aspiração rígidos com tubo de protecção 
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6 Instalação
Este capítulo dá-lhe uma visão geral sobre a instalação da linha de suc-
ção. Aborda-se a instalação elétrica, a instalação hidráulica, a instalação 
exemplar do lado do recipiente e o interruptor boia.

6.1  Instalar eletricamente
No caso de um tubo de aspiração com contactos Reed, a alimentação de 
tesão ocorre através da entrada de nível de uma bomba doseadora.

Tipo de tubo de 
aspiração

Atribuição de contactos

Contato 1 = 
Pré-alarme 

Contato 2 = 
Alarme 

principal

Contato 3 = 
0/Terra 

SL - vermelho preto, branco

SL-2 verde branco castanho

SG-2 PVC preto azul castanho

SG-2 PP azul castanho preto

SG-2 PVDF até 
ao ano de fabrico 
07/2019

azul castanho preto

SG-2 PVDF a 
partir do ano de 
fabrico 08/2019

verde branco castanho

SG-2 DN25 verde branco castanho

GF-2 preto azul castanho

SDL-2 verde branco castanho

Tab. 10:  Atribuições de cabos de tubos de aspiração

Atribuições de cabos de tubos de aspiração

Fig. 13:  Atribuições de cabos de tubos de aspiração

Pos. Designação

1 Pré-alarme 

2 Alarme principal

3 0/Terra

Tab. 11:  Números de posição atribuições de cabos de tubos de aspiração

6.2  Instalar hidraulicamente

Conecte o tubo de aspiração à entrada de aspiração da bomba. Depen-
dendo da versão, a tubo de aspiração tem uma ligação de aperto de man-
gueira, um grampo para mangueira, uma ligação colada ou união rosca-
da.

Fig. 14:  Posições de conexão instalação hidráulica

Pos. Designação

1 Entrada de aspiração  

2 Bocais de ligação para retorno

3 Conector do cabo

4 Conector

Tab. 12:   Números de posição posições de conexão instalação hidráulica

6.2.1  Conectar ligação de aperto de mangueira

De modo a conseguir a carga máxima de pressão, a ligação para man-
gueira deve ser escolhida em função das características da mangueira 
(material, diâmetro interior e espessura).

6.2.1.1  Tamanho 4/6 e 6/9

1

5

4

3

2

4/6
1

5

4

3

2

6/9

Fig. 15:  Ligações de aperto da mangueira 4/6 e 6/9 (diâmetros interior e exterior em mm)

Execute os seguintes passos:

1. Corte a mangueira (1) ao comprimento em ângulo reto, de modo cor-
reto e exato.

BA-12201_4

Bild BA Kabelbelegung Saugleitungen
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2. Coloque uma vedação adequada ao fluido de dosagem entre a liga-
ção (5) e a válvula.

3. Aparafuse a peça de ligação com a porca de capa (2) na ligação do 
tubo de aspiração.

4. Coloque a porca de capa (3) e o anel de aperto (4) na mangueira.

5. Encaixe a mangueira até ao batente no terminal da peça de ligação.

6. Coloque o anel de aperto no terminal da peça de ligação e aperte-o 
com a porca de capa.

ü	Ligação de aperto de mangueira conectada.

6.2.1.2  Tamanho 6/12

1

4

3

2

Fig. 16:  Ligações de aperto da mangueira 6/12 (diâmetros interior e exterior em mm)

As ligações de aperto da mangueira tamanho 6/12 têm apenas uma por-
ca de união. Esta assume a função de aperto da mangueira no terminal da 
peça de ligação e, simultaneamente, de fixação.

Execute os seguintes passos:

1. Corte a mangueira (1) ao comprimento em ângulo reto, de modo cor-
reto e exato.

2. Coloque uma vedação adequada ao fluido de dosagem entre a liga-
ção (4) e a válvula.

3. Coloque a porca de capa (2) e o anel de corte (3) na mangueira.

4. Pressione a extremidade da mangueira sobre o terminal da peça de 
ligação. Isto pode ser facilitado, humedecendo a extremidade da 
mangueira do lado interior ou aplicando uma quantidade reduzida de 
lubrificante na área cónica do terminal. A mangueira deve ser pelo 
menos deslizada a 2/3 sobre o terminal da peça de ligação.

5. Deslize o anel de corte sobre a mangueira, até à área do cone no ter-
minal da peça de ligação.

6. Aparafuse a porca de capa na conexão do tubo de aspiração.

ü	Ligação de aperto de mangueira conectada.

6.2.2  Conectar ligação colada

1

2

Fig. 17:  Ligação colada

Execute os seguintes passos:

1. Corte o tubo PVC ao comprimento desejado.

2. Coloque a porca de capa (1) no tubo.

3. Cole a manga de colar (2) ao tubo (tenha em atenção as indicações 
do fabricante da cola).

4. Aparafuse a porca de capa na conexão do tubo de aspiração. Utilize 
uma vedação adequada ao fluido de dosagem.

ü	Ligação colada conectada.

6.2.3  Conectar união roscada

1

2

Fig. 18:  União roscada

Execute os seguintes passos:

1. Corte o tubo comprimento desejado.

2. Abra a rosca (2) na extremidade do tubo.

3. Coloque a porca de capa (1) no tubo.

4. A rosca deve ser vedada. Ao selecionar o material de vedação, tenha 
em atenção a sua resistência (material, temperatura, pressão).

5. Aparafuse a porca de capa na conexão do tubo de aspiração. Utilize 
uma vedação adequada ao fluido de dosagem.

ü	União roscada conectada.
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6.3  Instalar em contentor

Cada tubo de aspiração (com exceção do tipo SDL-2 DN15) é fornecido 
com um acessório (tampa roscada, bucha de aperto ou um anel isolante 
de borracha) para permitir uma instalação confortável a um recipiente. O 
acessório (tampa roscada) deve ser enroscado no recipiente em vez da 
tampa. Os tubos de aspiração flexíveis podem ser encurtados para a me-
dida necessária, os tubos de aspiração rígidos podem ser ajustados, no 
comprimento necessário, com ajuda de uma tampa roscada ou uma bu-
cha de aperto.

12039442_1

Bild BA Saugleitung/Behälter 75 l geschlossen
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5

Fig. 19:  Tubo de aspiração SG-2 em recipientes de 75 litros

Pos. Designação

1 Ligação de mangueira

2 Mangueira

3 Pré-alarme

4 Alarme principal

5 Válvula de pé

6 Fluido de dosagem

Tab. 13:  Números de posição tubo de aspiração SG-2 em recipientes de 75 litros

6.4  Ajuste da altura tipos SC, SH e SG-2

BA-12201_1

Bild BA Saugleitung Höhenverstellung
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Fig. 20:  Ajuste da altura tubos de aspiração

Pos. Designação

1 Anel roscado

2 Encaixe roscado

3 Arbusto de aperto

4 Porca de capa

Tab. 14:   Números de posição ajuste da altura tubos de aspiração

Execute os seguintes passos:

Recipiente com encaixe roscado:

1. Remova o anel roscado (1).

2. Aparafuse o tubo de aspiração na manga roscada (2) do recipiente.

Recipiente com orifício simples:

1. Insira o tubo de aspiração através da abertura do recipiente.

2. Aparafuse o anel roscado (1) pelo interior sobre a bucha de aperto (3).

Adaptar o tubo de aspiração à altura do recipiente:

1. Desaperte a porca de capa (4).
4	Agora o tubo de aspiração pode ser deslocado.

2. Se a posição pretendida for alcançada, volte apertar a porca de capa.

ü	Foi realizado o ajuste da altura do tubo de aspiração.

6.5  Interruptor boia
Ao deslocar as boias para cima, o contacto Reed fecha. O que significa 
que o contacto está fechado, se o recipiente estiver cheio e a boia flutuar 
no topo, e que o contacto está aberto se o recipiente estiver vazio e a boia 
estiver no fundo.
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7 Colocação em funcionamento

AVISO

Queimaduras químicas ou outras queimaduras devido ao 
fluido de dosagem!
No caso de trabalhos com o produto pode entrar em contacto com os 
fluidos de dosagem.

ð	Use equipamento de proteção individual adequado, sobretudo para 
proteger os olhos e a pele.

ð	Evite o contacto com a pele com o fluido de dosagem.

ð	Verifique se todas as uniões roscadas estão corretamente aperta-
das e estanques.

ð	Nunca olhe para extremidades abertas de mangueiras e válvulas 
entupidas.

AVISO

Perigo devido à substância perigosa!
Não utilize quaisquer fluidos de dosagem inadequados como, por 
exemplo, fluidos inflamáveis e radioativos. Os materiais dos tubos de 
aspiração não estão preparados para tais fluidos de dosagem de modo 
que, os mesmos, podem verter e provocar ferimentos graves nas pes-
soas como danificar máquinas.

ð	Use equipamento de proteção individual adequado, sobretudo para 
proteger os olhos e a pele.

As seguintes condições devem ser cumpridas para o colocação em fun-
cionamento:

ü	A tubo de aspiração foi instalado eletricamente.

ü	A tubo de aspiração foi instalado hidraulicamente.

i Sob condições normais, é suficiente apertar manualmente as 
ligações hidráulicas. No entanto, com o assentamento do 
material, a tensão prévia da união roscada pode reduzir-se. 
Por isso, deve proceder a um reaperto da união roscada antes 
da colocação em funcionamento.

Execute os seguintes passos:

1. Verifique, se as vedações estão corretamente colocadas.

2. Aperte todas as uniões roscadas à mão.

3. Certifique-se de que a fixação das uniões das mangueiras é segura e 
verifique-as quanto a estanqueidade.

4. Fixe a mangueira com braçadeiras para mangueiras ou uma porca de 
capa.

ü	Tubo de aspiração colocado em funcionamento.
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8 Transporte, armazenamento e eliminação
Os tubos de aspiração são fornecidos numa embalagem de cartão e de-
veriam ser sempre transportados noa mesma.

n	O material de embalagem pode ser reutilizado.
n	Os tubos de aspiração devem ser completamente esvaziados e 

armazenados limpos.
n	As condições ambientais devem ser respeitadas.

9 Acessórios
Existem os seguintes acessórios para os tubos de aspiração:

n	Ligação de aperto de mangueira
n	Ligação colada
n	União roscada
n	Arbusto de aperto
n	Redutor
n	Adaptador para extensão do cabo de ligação padrão
n	Adaptador (para tipo de bomba LD/LK/LP na utilização de tubos de 

aspiração mais antigos com ficha jack de 3,5 mm)

10 Manutenção
Os produtos da Lutz-Jesco são aparelhos fabricados de acordo com os 
mais elevados critérios de qualidade, com uma longa vida útil. No entan-
to, algumas peças estão sujeitas a um desgaste causado pelo funciona-
mento. Por isso, é necessário um controlo regular para assegurar um fun-
cionamento duradouro. Uma manutenção regular do produto protege-o 
de interrupções no funcionamento.

10.1  Intervalos de manutenção
Nesta tabela pode encontrar uma vista geral dos trabalhos de manuten-
ção a realizar e dos respetivos intervalos.

Intervalo Manutenção

Mensalmente n	Verificação visual

Tab. 15:  Intervalos de manutenção

10.2  Trabalhos de manutenção
Se necessário, verificar todas as vedações e, caso se justifique, substituí-
-las. Além disso, recomendamos a limpeza do coador e dos flutuadores, 
se necessário.
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11 Carta de não objeção

Carta de não objeção

Vimos por este meio entregar-lhes o seguinte aparelho doseador para reparação:

Aparelho e modelo:....................................................................... N.º artigo:.................................................................................

N.º encomenda: ............................................................................ Data de entrega:.......................................................................

Motivo da reparação: .................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Substância a transportar

Designação:.................................................................................. Irritante: Sim  Não

Propriedades: ............................................................................... Corrosivo: Sim  Não

Vimos por este meio assegurar que o aparelho foi totalmente limpo por dentro e por fora antes de enviado e que não contém substâncias 
químicas, biológicas e radioactivas prejudiciais à saúde, nem se evacuaram óleos do mesmo.

Se forem necessárias mais acções de limpeza por parte do produtor, assumiremos os custos das mesmas.

Vimos por este meio assegurar que as indicações mencionadas estão correctas e completas e que o envio foi efectuado de acordo com 
as prescrições legais.

Empresa / endereço:..................................................................... Telefone: ..................................................................................

..................................................................................................... Telefax: ....................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

N.º de cliente: ............................................................................... Pessoa de contacto: .................................................................

Data, Assinatura, Carimbo: ...........................................................
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12 Pedido de aplicação da garantia

Pedido de aplicação da garantia
È favor fotocopiar e enviar com o aparelho!

No caso de avaria do aparelho dentro do período de garantia, solicitamos a devolução do mesmo limpo, com o formulário de garantia 
totalmente preenchido.

Remetente

Empresa: ................................................................................................................. N.º tel.: .................................. Data:...........................

Endereço: ...................................................................................................................................................................................................

Pessoa de contacto:....................................................................................................................................................................................

N.º encomenda do fabricante: ................................................................................. Data de entrega: ........................................................

Modelo do aparelho: ............................................................................................... N.º de série: ...............................................................

Capacidade nominal /pressão nominal: .......................................................................................................................................................

Descrição da avaria: ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Condições de utilização do aparelho
Local de utilização/Designação do equipamento: ........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Acessórios eventualmente usados: .............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Colocação em funcionamento (Data): ..........................................................................................................................................................

Tempo de marcha (horas de funcionamento aprox.): ...................................................................................................................................

É favor indicar as características da instalação e anexar um esquema simples com as indicações do material, do diâmetro, do compri-
mento e da altura.
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