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Agradecemos a aquisição do nosso produto.
Antes de utilizar o equipamento, leia cuidadosamente este manual e guarde-o para referências futuras.

Alimentação
As cortinas Pure são fornecidas com uma mangueira de 1,5 m de comprimento (sem ficha), preparada para
se ligar a uma caixa de ligações. Pode ligar-se a uma ficha.
Montagem
A cortina tem 8 pontos de fixação: 4 na parte posterior para fixar á parede e 4 na parte superior para fixar no
tecto (ver situação na secção de características do modelo).
O encaixe deve dimensionar-se de acordo com os pesos de cada cortina indicados na página de dados
técnicos. Ver suportes disponiveis na secção de acessórios.
A distância mínima recomendada entre a grelha de aspiração e qualquer obstáculo é de 80 mm. Ver as
distâncias mínimas segundo o esquema superior.
A montagem, a ligação eléctrica e a manutenção deve ser feita exclusivamente por pessoas
qualificadas e observando estas instruções. Cada um dos aparelhos deve poder desligarse de acordo com as regras aplicadas.
Não é necessário abrir a porta de serviço para ligar a Cortina de Ar. Todas as ligações
(alimentação y controlo) e fixações necessárias são exteriores.
Baterias eléctricas
As cortinas com bateria eléctrica estão protegidas contra sobreaquecimentos. Se a temperatura interior for
superior a 100ºC o aquecimento desliga-se.
Armazenagem e Transporte
Atenção! Produto pesado.
Não se colocar debaixo do equipamento suspenso durante o transporte ou montagem.
Armazenar num lugar seco e protegido da intemperie. Se a embalagem estiver aberta, cubrir a cortina para
a proteger do pó. Não pisar nem colocar cargas pesadas em cima para evitar danos no material.
Temperatura de armazenagem entre -20ºC e +40ºC.
Ao transportar o material deve assegurar-se que este não seja danificado pelo empilhador (penetração dos
garfos na embalagem). Devem observar-se as indicações da embalagem.

CARACTERISTICAS

•
•
•
•
•
•

Invóluvro Auto-sustentável em aço galvanizado, com
pintura epoxi poliéster de cor branca estrutura RAL 9016.
Ventiladores tipo axial de construção compacta e perfil
estreito.
Modelos “A” sem aquecimento, só ar. Os modelos “E”
com aquecimento incorporam resistências eléctricas
blindadas.
Difusor linear com lâminas de aluminio anodizado, tipo
airfoil.
Interruptor do controlo de ventilação e o aquecimento,
integrado.
Cabo de ligação de 1,5m de comprimento, incluído.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão
Potência ventilador
Intensidade nominal
Velocidade
Caudal
Potência aquecimento
Tensão aquecimento
Intensidade
aquecimento
Incremento de temp.
Peso
Nível sonoro
Altura máxima (*)

V
W
A
r.p.m.
m3/h
kW
V
A

Pure 600 A
230~1
60
0,80
2700
400
-

Pure 600 E
230~1
60
0,80
2700
400
2,5
230~1
11

Pure 900 A
230~1
80
1,20
2700
600
-

Pure 900 E
230~1
80
1,20
2700
600
3,2
230~1
14

ºC
Kg
dB(A)
m

8
47
1,8

18,5
9,5
47
1,8

12
48
1,8

16
14
48
1,8

(*) Segundo as condições da instalação

DIMENSÕES

Pure 600
Pure 900

L
635
935

A
600
900

B
520
820

C
565
865

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

As cortinas de ar Pure têm uma velocidade de ventilação, e as que são com aquecimento têm a mais uma
velocidade de aquecimento.
As cortinas têm um interruptor para controlar as funções de ventilação e aquecimento.

PURE E
1 interruptor com três posições: OFF, ventilação, ventilação + aquecimento

PURE A
1 interruptor com duas posições: ON/OFF ventilação

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

As cortinas de ar não precisam de nenhum tipo de manutenção salvo a da limpeza da grelha de
aspiração e da carcaça.
A grelha de aspiração previene a entrada de objetos nos elementos internos.
A limpeza do corpo da cortina debe fazer-se com um pano húmido e um detergente convêncional. Não
utilizar detergentes cáusticos ou que contenham ácidos.

No interior do equipamento não deve limpar-se com água nem com vapor.

Proíbido abrir a porta de serviço (risco de descarga eléctrica e de ficar
preso nos ventiladores).
As reparações devem ser realizadas exclusivamente por pessoas
autorizadas.

REPARAÇÕES
A montagem e a ligação eléctrica devem ser realizadas exclusivamente por pessoal
especializado e observando estas instruções.
Antes de efectuar qualquer reparação, deve-se:
Avisar o pessoal e indicar que estamos a trabalhar.
Desligar da corrente e proteger o disjuntor (para que ninguém possa liga-lo
involuntariamente).
Certifique-se de que não há nenhuma tensão na cortina.
Certifique-se que os ventiladores estão desligados.
Utilize apenas peças de reposição originais.

Abertura das Laterais

Para abrir a cortina retire em primeiro lugar os parafusos
que seguram as laterais.

Retire as laterais com cuidado, a parte inferior vai com
uns clips de pressão.

Substituição dos ventiladores

Retire os parafusos que prendem o painel de ventilação
e retire este com cuidado.

Desligue os cabos de alimentação

Substitua o ventilador danificado

Substituição da bateria

Para substituir a bateria desligar os cabos de ligação e
retirar os suportes.

Identificação da cortina:
Todas as cortinas de ar estão identificadas por um
número de série único impresso numa etiqueta
localizada no interior da porta de serviço. Também
indica o padrão de cortina e características técnicas (fluxo,
dados técnicos dos ventiladores e saída de calor)
É imprescindível precisa deste número para facilitar
quaisquer peças de reposição e informações técnicas em
questão cortina.

GARANTIA
A nossa garantia estende-se durante 1 ano a partir da data
da venda. A garantia limita-se a reparar ou substituir
desde nosso armazém os produtos que eventualmente
sofram avarias atribuidas a defeitos de fabrico. Os gastos
da instalação são a cargo do comprador. Os produtos que a nosso juizo tenham sido utilizados
inadequadamente, manipulados incorrectamente, impropiamente instalados, ligados a tensões distintas da
nominal, modificados ou reparados por perssoasl não autorizadas ou que tenham sufrido danos durante o
transporte, ficam excluidos de toda garantía.
Para que esta garantia seja válida é essencial que seja devidamente preenchido e acompanhado da nota fiscal comprovando
a data da compra. No caso de ser manipulado, irá perder a sua validade.
È responsabilidade exclusiva do comprador procurar as medidas de segurança necessárias para que em caso de avaria de
um dos nossos produtos não se causem danos a outros equipamentos, instalações ou pessoas.

#

Ficha de garantia
Dados dacortina:
Modelo:...............................................
Data da Facuta:............................

Nº de série......................................................
Nº Fatura:......................................................

Dados do comprador:
Nome:.............................................................................................................................................................
Direção:...........................................................................................................................................................
País:………………………… Telefone:.........................................

Fax: ........................................................

Datos del vendedor:
Nome:.............................................................................................................................................................
Direção:...........................................................................................................................................................
País:………………………… Telefone:.........................................

Carimbo e assinatura do comprador

Fax: ........................................................

Carimbo e assinatura do vendedor

