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Todos os direitos reservados. As informações fornecidas neste documento foram recolhidas para a conveniência geral de nossos clientes. Este documento está baseado nos dados 
gerais relativos às propriedades dos materiais de construção e métodos de trabalho utilizados no momento da emissão do documento, que pode ser modificado a qualquer momento. 
As instruções desta publicação servem apenas como um guia para a instalação, utilização, manutenção e reparação do produto mencionado na página de rosto deste documento. Esta 
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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.

Indicações do produto
Salvo indicação em contrário, o conteúdo deste manual se 
aplica ao DualGo e ao DualGoplus. 

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 DualGo é uma unidade de filtro estacionária com um 
ventilador e dois braços de extração. Possui uma cassete de 
pré-filtro e uma cassete de filtro HEPA (ambas descartáveis). 

1.2.1 Intensidade de uso

O DualGo é adequado para atividades de soldadura ocasionais 
a regulares1.

1.3 Opções e acessórios

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

 - OL-250/FUA-4700 | Transição de saída de retangular para 
redonda Ø 250 mm

 - OL-315/FUA-4700 | Transição de saída de retangular para 
redonda Ø 315 mm

 - SAS-315 straight | Silenciador (em linha reta) Ø 315 mm
 - SAS-315 elbow 90° | Silenciador (cotovelo) Ø 315 mm

1.4 Especificações técnicas

DualGo DualGoplus

Dimensões e propriedades físicas
Material (caixa) aço revestido eletro-zincado

Peso (excl. braços) 125 kg 126,5 kg

Filtros
Cassete pré-filtro

 - material poliéster poliéster

 - área de superfície de 
filtragem

1 m² 1 m²

 - classificação do filtro ISO Grosso 70% de 
acordo com ISO 
16890

ISO Grosso 70% de 
acordo com ISO 
16890

Filtro cassete HEPA:

 - material fibra de vidro fibra de vidro

 - área de superfície de 
filtragem

26 m² 26 m²

 - classe de eficiência E12 de acordo com 
EN 1822-1:2009

E12 de acordo com 
EN 1822-1:2009

Lavável não não

Braço de extração
Tipo braço de tubo de 

mangueira 
(EconomyArm)

braço de tubo de 
metal (KUA)

Comprimento 2, 3 ou 4 m 2, 3 ou 4 m

Diâmetro Ø 160 mm Ø 160 mm

Peso (por braço) Tipo Peso Tipo Peso
EA-2/H 11 kg KUA-

160/2H
13,5 kg

EA-3/H 13 kg KUA-
160/3H

17 kg

EA-4/H 15 kg KUA-
160/4H

18 kg

1. Aprox. 1 bobina de fio sólido ou 7,5 kg de eletrodos por local de trabalho por 
mês
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Ventilador
Tipo de ventilador radial

Max. capacidade de 
extração

max. 1700 m3/h

Velocidade do 
ventilador

2800 rpm

Nível de ruído
 - com silenciador 
SAS-315

79 dB(A) de acordo com ISO 3746
 - 70 dB(A) de acordo com ISO 3746

Dados elétricos
Consumo de energia 2,2 kW

Tensão de alimentação 400V/3ph/50Hz

Caixa de comutação 24V

Design do motor IEC

Eficiência energética IE3 / premium

Cabo de alimentação não incluso

Tampão não incluso

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

1.4.1 Dimensões

Consulte Fig. I na página 12.

1.5 Área de trabalho

Consulte Fig. II na página 12.

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.

 - Manuseie a unidade de filtro e os braços de extração que 
acompanham com cuidado.

 - Desmonte completamente o braço de extração antes do 
transporte. Desmonte o braço executando o procedimento de 
montagem na ordem inversa. Posteriormente, a máquina e o 
braço podem ser transportados numa palete na embalagem 
original.

 - Para evitar danos, certifique-se de que a máquina e o braço 
não se possam deslocar na palete.

2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

2.1 Componentes

O produto consiste dos seguintes componentes principais e 
elementos:

Fig. 2.1
A Ventilador + motor
B Filtro cassete HEPA
C Cassete pré-filtro
D Braço de extração (2) (mostrado: braço do tubo de 

mangueira)

E Caixa de comutação
F Válvula de corte

Fig. 2.1 

A

B

C

D

E

F

Principais componentes e elementos

2.2 Operação

O DualGo funciona de acordo com o princípio de 
recirculação. O fumo de soldadura é extraído 
através da campânula do braço de extração 
conectado pelo ventilador embutido. O ar poluído passa pelo 
cassete do pré-filtro e é limpo pela cassete do filtro HEPA.
O ar limpo é devolvido na oficina através das grelhas de saída 
nas laterais da unidade.

2.2.1 Indicação de substituição do filtro

O DualGo possui um indicador de serviço que monitora o fluxo 
de ar. Emite um sinal acústico para substituir o(s) filtro(s).

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.

 - Não altere a ordem dos passos a tomar.
 - Mantenha sempre o manual junto ao produto.
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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 uso2

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.

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.

2. “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.

Utilização

AVISO!
Perigo de incêndio! Não 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!
Não 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 DualGo, para que não haja possibilidade de a 
corrente de soldagem fluir de volta para a máquina de solda 
através do condutor de proteção do DualGo.

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 
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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 
(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

4.1.1 A ser produzidos localmente

 - material de montagem na parede3

 - cabo de alimentação 4G1.5 (4x1,5 mm²)
 - prensa-cabos M20 (2) 
 - opção: tomada4

4.2 Desembalar

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

Unidade de filtro
 - unidade de filtro estacionária, incl. suporte de parede
 - parafuso M10x30 (2) + contraporca M10 (2) + anilha (4)
 - anilha M6 (16)
 - parafuso M6x25 (16)

Braço de extração (2)

No caso de DualGo: braço do tubo de mangueira (2)
 - braço de extração (pré-montado; excl. tubo de mangueira)
 - tubo de mangueira
 - braçadeira de mangueira (2)
 - flange rotativa
 - anel giratório do braço, incl. colar de borracha
 - campânula de extração
 - gola da campânula com malha de segurança
 - anilha M20 (16)
 - parafuso sextavado M6x25 (4)

3. O tipo de hardware depende do tipo de parede

4. Alternativa: conexão direta à rede + interruptor principal adicional

No caso de DualGoplus: braço de tubo de metal (2)
 - braço de extração (pré-montado)
 - flange rotativa
 - anel giratório do braço, incl. colar de borracha
 - campânula de extração
 - gola da campânula com malha de segurança
 - anilha M20 (16)
 - parafuso sextavado M6x25 (4)

Equipamentos de controle
 - caixa de comutação

4.3 Unidade de filtro estacionária

ATENÇÃO!
Antes de instalar a unidade, certifique-se de que a 
parede é forte o suficiente. Consulte o parágrafo 1.4 
para o peso da unidade.

• Consulte Fig. III a página 13 para obter a altura de 
instalação recomendada e o padrão de orifícios do suporte 
de parede.

Para instalar o suporte de parede, faça o seguinte.

Fig. 4.1
• O suporte de parede está temporariamente conectado à 

unidade por uma braçadeira. Corte a braçadeira.
• Instale o suporte de parede (B) na parede. Use todos os 4 

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

suporte de parede.
• Fixe a unidade ao suporte de parede com os parafusos, 

contraporcas e anilhas (C).

Fig. 4.1 

B

A

C

Montagem do suporte de parede

4.4 Braço unidade estacionária

Para instalar os braços de extração, faça o seguinte.

DICA
Faça uma verificação de equilíbrio do braço antes de 
prender as mangueiras. Consulte o parágrafo 6.3.

Fig. 4.2
• Remova a contraporca M20 (A) da haste da dobradiça (E).
• No caso de um braço com tubo de mangueira: coloque o 

tubo sobre as hastes internas do braço.
• Mova a braçadeira da mangueira (F) e o anel giratório do 

braço (incl. colar de borracha) (D) sobre a haste da 
dobradiça (E).

• Coloque a arruela M20 (C) no anel giratório do braço (D).
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• Coloque a haste da dobradiça (E) no flange giratório (B).
• Coloque a mangueira (G) sobre o anel giratório do braço 

(D).
• Use os anéis de borracha para tornar as conexões 

herméticas.
• Fixe a mangueira (G) ao anel giratório (D) com a 

braçadeira da mangueira (F).
• Coloque a contraporca M20 (A) na haste da dobradiça (E) e 

aperte-a.
• Instale o conjunto na unidade de filtro com os 8 parafusos 

M6x25 + anilhas M6.

• Repita este procedimento para o outro braço de extração.

Fig. 4.2 

C
H

G

E

F+G

D

A

I

B

A

D

F+G
E
H

A

B

B

C

D

D

E

F

F

G

G

Braço unidade estacionária

4.5 Montagem da campânula

Para instalar as campânulas de exaustão, faça o seguinte.

Braço do tubo de mangueira (EconomyArm): consulte Fig. 4.3
Braço de tubo de metal (KUA): consulte Fig. 4.4

• Afrouxe o material de montagem que está preso à 
dobradiça do capô.

• Instale a campânula de exaustão (G) com o parafuso (F), 2 
arruelas (E), 2 arruelas de pressão (D) e uma contraporca 
(C).

• Instale a gola (H) na campânula (G). Prenda-o com o clipe.
• Instale o tubo de mangueira (A) na campânula.
• Fixe o tubo da mangueira com uma braçadeira de 

mangueira (B).

Fig. 4.3 

C

A

B

F

G

H

D (2x) 

E (2x) 

D (2x) 

Montagem da campânula (braço em tubo de mangueira)

Fig. 4.4 

C

A

F

H

G

D (2x) 

D (2x) 

E (2x) 

Montagem da campânula (braço em tubo de metal)

4.6 Caixa de comutação

• Instale a caixa de comutação numa posição 
apropriada.

• Conecte a caixa de comutação à unidade de 
filtragem e à rede elétrica de acordo com o diagrama 
elétrico fornecido separadamente.
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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 DualGo possui uma caixa de comutação separada para ligar 
e desligar a unidade. Controles e indicadores: 

Fig. 5.1
A Buzina (indicador de serviço)
B Luz indicadora
C Caixa de comutação com interruptor rotativo 0-1

Fig. 5.1 

A B C

0
1

Controles e indicadores

5.2 Utilização

• Posicione a campânula do braço de extração a máx. 480 
mm da fonte de poluição. Consulte Fig. IV a página 13 
para a posição correta.

• Verifique se a válvula de corte (consulte Fig. 2.1F) está 
aberta. 

• Inicie a unidade (consulte Fig. 5.1C).
• Iniciar a soldadura.
• Quando a posição da soldadura mudar, mova a campânula 

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 pela campânula.

• Desligue a unidade aprox. 20 segundos depois de terminar 
a soldagem.

Quando o fluxo de ar é muito baixo durante o uso, a 
campainha (consulte Fig. 5.1A) emite um alarme acústico. 
Consulte o capítulo 7 para encontrar a possível causa e a 
solução.

ATENÇÃO
Se não substituir o pré-filtro e / ou a cassete do 
filtro HEPA a tempo, o fluxo de ar (capacidade de 
extração) diminui ainda mais.

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.

Componente Acção Frequência: a 
cada X meses

X=6 X=12

Unidade de filtro

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

Ventilador de 
extração

Verifique se há partículas 
incrustadas. Limpe se necessário

X

Cabo de 
alimentação

Verificar a presença de danos. 
Repare ou substitua, 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 6.3

X

Movimento do 
braço

Verifique o movimento horizontal, 
vertical e diagonal do braço. Se 
necessário, ajuste o atrito; consulte 
o parágrafo 6.3

X

*) Antes de cada uso

6.2 Substituição do filtro

A campainha emite um sinal acústico quando o 
fluxo de ar está muito baixo.

Certifique-se de que:
 - válvula de corte aberta
 - o braço de extração não está totalmente dobrado

Quando o sinal sonoro ainda continuar, você deve substituir 
o(s) cartucho(s) de filtro.

Como o pré-filtro é menor e se torna saturado mais 
rapidamente do que o filtro HEPA, você pode substituir a 
cassete do pré-filtro várias vezes antes de finalmente precisar 
substituir a cassete do filtro HEPA.
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Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)
Use proteção respiratória e luvas de 
proteção ao substituir o cartucho de filtro.

AVISO!
Não substitua as cassetes de filtro enquanto o 
ventilador estiver funcionando.
AVISO!
Não sacudir ou (vácuo) limpar as cassetes de filtro 
utilizado para evitar a libertação de partículas.

6.2.1 Cassete pré-filtro

Para substituir a cassete do pré-filtro, faça o seguinte.

Fig. 6.1
• Desligue da alimentação a unidade.
• Abra a porta (A).
• Remova a cassete do pré-filtro (B).
• Elimine os cartuchos de filtro usados de acordo com os 

regulamentos locais ou estatais.
• Coloque uma nova cassete de pré-filtro na unidade. 

Certifique-se de que a seta no quadro aponta para cima5.
• Feche e tranque a porta.

Fig. 6.1 

BA

Substituição da cassete de pré-filtro

Quando o sinal sonoro continua após você ter 
substituído a cassete do pré-filtro, é hora de 
substituir a cassete do filtro HEPA.

6.2.2 Filtro cassete HEPA

Para substituir a cassete do filtro HEPA, faça o seguinte.

Fig. 6.2
• Desligue da alimentação a unidade.
• Abra a porta frontal (A).
• Remova a cassete do pré-filtro.
• Afrouxe as porcas (C) e coloque os clipes (B) na posição 

vertical. Certifique-se de que a alça da porca borboleta 
esteja na posição vertical.

• Puxe e remova cuidadosamente a cassete do filtro HEPA 
(D).

• Elimine as cassetes de filtro HEPA usadas de acordo com os 
regulamentos locais ou estaduais.

5. A seta indica a direção do fluxo de ar 

Fig. 6.2 
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Remoção da cassete do filtro HEPA

Fig. 6.3
• Coloque uma nova cassete de filtro HEPA na unidade. Os 

pinos laterais se encaixam exatamente nas fendas (A) 
dentro da caixa.

• Trave a cassete do filtro HEPA com os clipes (B). 
Certifiquese de empurrar os clipes nas fendas (ângulo de 
45 °).

• Aperte as porcas.
• Coloque a cassete do pré-filtro de volta na caixa. 

Certifique-se de que a seta no quadro aponta para cima6.
• Feche e tranque a porta.
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Fig. 6.3 Fendas + clipes (esquerda + direita)

6.3 Ajuste do braço

Se o braço de extração, ou parte dele, não permanecer na 
posição desejada, você deverá ajustar o atrito.

6.3.1 Braço do tubo de mangueira (EconomyArm)

• Determine qual junta precisa de mais ou menos atrito.
• Afrouxe o tubo da mangueira para ter acesso às 

dobradiças.
• Puxe o braço na posição horizontal.
• Ajuste a fricção; referir-se Fig. V na página 14 para os 

pontos de ajuste.

6.3.2 Braço de tubo de metal (KUA)

• Determine qual junta precisa de mais ou menos atrito.
• Afrouxe a mangueira nessa posição para ter acesso à 

dobradiça.
• Puxe o braço na posição horizontal.
• Ajuste a fricção; referir-se Fig. V na página 14 para os 

pontos de ajuste.

6. A seta indica a direção do fluxo de ar. Uma cassete de pré-filtro colocada 
incorretamente afeta a vida útil do filtro.
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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 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 LED verde 
está aceso, 
mas o 
ventilador 
não funciona

A unidade 
não funciona

O relé térmico 
está com 
defeito

Substitua o relé

O relé térmico 
está com 
defeito

Substitua o relé 
térmico

Motor com 
defeito

Repare ou substitua 
o motor

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

A válvula de 
corte na 
campânula do 
braço de 
extração está 
(parcialmente) 
fechada

(Totalmente) 
Abertura da válvula 
de corte

Sentido de 
rotação 
invertido do 
motor

Alterar o sentido de 
rotação

Filtros 
entupidos e 
conexão solta 
do sensor de 
pressão

Repare a conexão 
dos tubos de 
pressão

Filtros 
entupidos e 
sensor de 
pressão com 
defeito

Substitua o sensor 
de pressão e o 
cassete do 
pré-filtro

Substitua a cassete 
do filtro HEPA 
também

A campainha 
emite um 
sinal acústico

Má 
capacidade 
de extração

O pré-filtro está 
entupido

Substitua a cassete 
do pré-filtro

O filtro HEPA 
está entupido

Substitua a cassete 
do filtro HEPA

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

Ajuste a fricção; 
referir-se Fig. V na 
página 14 para 
os pontos de ajuste

Você não 
pode colocar 
o braço na 
posição 
desejada

8 PEÇAS DE REPOSIÇÃO

8.1 Unidade de filtro

As seguintes peças de reposição estão disponíveis 
para a unidade de filtro; 
 - consulte a vista explodida na página 15

8.2 Braço de extração

As seguintes peças de reposição estão disponíveis para os 
braços de extração;
 - braço do tubo da mangueira (EconomyArm): consulte a vista 
explodida Fig. VII na página 16

 - braço de tubo de metal (KUA): consulte a vista explodida 
Fig. VIII na página 18

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
 - 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.
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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:
 - DualGo
 - DualGoplus

a qual esta declaração se refere, 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:  1 de abril de 2021
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ANEXO

Fig. I Dimensões
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ANEXO

Fig. III Altura de instalação recomendada (E) + padrão de orifício 

A

C

D

E

B

mm

A 380

B 15

C 250

D 12

E 2100-3100

Fig. IV Posicionamento do braço de extração

A
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A
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A = máx. 480 mm B = >480 mm
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ANEXO

Fig. V Ajuste do braço de extração | Pontos de ajuste
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ANEXO

Fig. VI Vista explodida DualGo | DualGoplus

0000117904 (2x)

0000117113
0000117116

0000100584

0000101348

0000111637 0000111636

0000117141

00001014120040900200
0000102289

0000117145

0000117143

0000117121 0000300903

2019

Nº. artigo Descrição
0000100584 Roda do ventilador FUA-4700 (IEC)

0000101348 Motor 2,2 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)

0000101412 Fusível 0,4A 5x20 mm UL

0000102289 Relé MC2A

0000111636 Cassete de filtro HEPA 26 m²

0000111637 Cassete pré-filtro 1 m²

0000117113 Buzina 24V

0000117116 Indicador de serviço (verde / 24VAC)

Nº. artigo Descrição

0000117121 Interruptor de pressão (CE)

0000117141 Vedação L = 1,9 m para porta GoLine

0000117143 Caixa de comutação 24V para DualGo

0000117145 Transformador 24V 15VA 0-400-480V

0000117904 Tira desenho GoLine (conjunto de 2)

0000300903 Interruptor de pressão digital 24 VAC

0040900200 Relé térmico 4-6,3 A
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ANEXO

Fig. VII Vista explodida do braço do tubo da mangueira (EconomyArm)
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ANEXO

Nº. artigo Descrição
Geral
0000101395 Suporte giratório

0000101537 Suporte de parede, completo

0000101550 Campânula com malha de segurança

0000101903 Anel giratório do braço, incl. colar de borracha e 
anilha 

0000101908 Gola da capô, incl. alça, válvula de corte e dobradiça 
do capô

0000101911 Dobradiça do capô, incl. material de montagem

0000101912 Placa de fricção 83x10x3 mm (conjunto de 2)

0000101937 Malha de segurança Ø 300 mm

0000101944 Flange de conexão com grade

0000102409 Flange rotativa (rolamento de esferas)

0000102989 Colar de borracha Ø 160 mm

EconomyArm 2/H
0000101917 Mangueira L = 2500 mm / Ø 163 mm, incl. 2 

braçadeiras de mangueira

EconomyArm 3/H
0000101919 Mangueira L = 3500 mm / Ø 163 mm, incl. 2 

braçadeiras de mangueira

EconomyArm 4/H
0000101918 Mangueira L = 4500 mm / Ø 163 mm, incl. 2 

braçadeiras de mangueira
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ANEXO

Fig. VIII Vista explodida do braço do tubo de metal (KUA-160/H)
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ANEXO

Nº. artigo Descrição
Geral
0000101395 Suporte giratório para KUA-160/H e EA/H

0000101537 Suporte de parede, completo

0000101550 Campânula com malha de segurança

0000101903 Anel giratório do braço KUA-160, incl. colar de 
borracha e arruela 

0000101906 Mangueira L = 400 mm / Ø 163 mm, incl. 2 
braçadeiras de mangueira

0000101907 Mangueira L = 650 mm / Ø 163 mm, incl. 2 
braçadeiras de mangueira

0000101908 Gola da capô, incl. alça, válvula de corte e dobradiça 
do capô

0000101911 Dobradiça do capô, incl. material de montagem

0000101912 Placa de fricção 83x10x3 mm (conjunto de 2)

0000101937 Malha de segurança Ø 300 mm

0000101944 Flange de conexão com grade

0000102199 Articulação do cotovelo KUA-160

0000102409 Flange rotativa (rolamento de esferas)

0000102525 Kit de montagem para dobradiça central KUA-160

0000102960 Tubo externo de suportes KUA (2 unidades)

0000102989 Colar de borracha Ø 160 mm

0000114072 Válvula de balanço em plástico Ø 160 mm

KUA-160/2H
0000101904 Mangueira L = 850 mm / Ø 163 mm, incl. 2 

braçadeiras de mangueira

0000102384 Quadro interno KUA-160/2H, completo

0000102396 Tubo interno KUA-160/2

0000102397 Tubo externo KUA-160/2

KUA-160/3H
0000101905 Mangueira L = 1000 mm / Ø 163 mm, incl. 2 

braçadeiras de mangueira

0000102385 Quadro interno KUA-160/3H, completo

0000102398 Tubo interno KUA-160/3

0000102399 Tubo externo KUA-160/3

KUA-160/4H
0000101905 Mangueira L = 1000 mm / Ø 163 mm, incl. 2 

braçadeiras de mangueira

0000102386 Quadro interno KUA-160/4H, completo

0000102400 Tubo interno KUA-160/4

0000102401 Tubo externo KUA-160/4
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