A350-20-856 Edição B

Instruções de instalação e operação
Bombas de vácuo de palhetas rotativas EV20-630
Lubrificadas com óleo, resfriadas a ar

Descrição de item

Número do item

Motor de frequência dupla EV20
Motor de frequência dupla EV40
Motor de frequência dupla EV70
Motor de frequência dupla EV100
Motor de frequência dupla EV160
EV200 200 V, 50/60 Hz
Motor de frequência dupla EV200
EV300 200 V, 50/60 Hz
Motor de frequência dupla EV300
EV400 200 V, 50/60 Hz
Motor de frequência dupla EV400
EV630 200 V, 50/60 Hz
Motor de frequência dupla EV630

A35010940
A35015940
A35020940
A35025940
A35030940
A35035934
A35035940
A35040934
A35040940
A35045934
A35045940
A35050934
A35050940

Bombas de vácuo de palhetas rotativas EV20-630
Lubrificadas com óleo, resfriadas a ar

Instruções de instalação
Devem ser usadas em conjunto com as instruções de operação.
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Instale a bomba sobre uma superfície segura e nivelada.
Use um equipamento de elevação adequado para mover a bomba. Conecte o equipamento de elevação aos olhais de elevação fornecidos na bomba.
Verifique se a bomba está instalada para fácil manutenção, de forma que os filtros, os reguladores e o visor de nível de óleo (se instalado) estejam acessíveis.
Verifique se a bomba está instalada em uma posição em que o ar de resfriamento adequado possa circular livremente ao redor da bomba. Qualquer
restrição no ar de resfriamento pode causar falha prematura da bomba. Se necessário, um resfriamento de ar forçado adequado deverá ser instalado
para proteger a bomba.
Ao conectar a tubulação, use tubos de conexão flexível, para que o diâmetro mínimo dos tubos corresponda ao tamanho da rosca de conexão.
Quando os tubos tiverem mais de 2 m de comprimento, aumente o diâmetro para o próximo tamanho. Os tubos de diâmetro estreito causam a perda de
pressão e reduzem a eficiência.
Deverão ser instaladas válvulas sem retorno se houver perigo de rotação invertida quando a bomba parar, devido ao comprimento dos tubos de conexão.
A filtragem adequada deve ser aplicada à bomba para garantir uma vida útil longa e sem problemas.
Não deixe que corpos estranhos, isto é, limalhas de metal, poeira etc., penetrem na entrada e saída da bomba.
Antes de usar, verifique se o óleo da bomba é do grau correto (consulte as instruções de operação).
Todas as conexões elétricas devem ser feitas por eletricista qualificado e estar em conformidade com os requisitos de segurança locais e nacionais.
Um isolador e um disjuntor com classificação de motor adequada devem ser instalados para proteger o motor. A bomba não deve reiniciar
automaticamente quando a alimentação elétrica é restaurada. (Detalhes da corrente de carga total podem ser encontrados na placa do motor.)
Verifique se são usados os controles de parada de emergência adequados.
Verifique o sentido de rotação antes do uso, pois o funcionamento da bomba no sentido errado pode causar dano interno à bomba, invalidando a garantia.
Se a bomba estiver conectada a uma linha de exaustão, a pressão máxima na saída da bomba não deverá exceder 200 mbar G.
A pressão máxima de entrada não deve exceder 1,5 bar A, permissível para o funcionamento contínuo da bomba.
Um PT100 é instalado em bombas EV70 e superiores, até e inclusive a bomba EV630. (Ajuste do alarme a 110°C, Ajuste do desarme a 130°C.)
A manutenção deve ser realizada por um técnico com qualificação adequada.
Aplique um veda-rosca adequado ou uma fita PTFE nos locais aplicáveis.
Verifique se a bomba está instalada em uma área bem ventilada.

NÃO EXPONHA NENHUMA PARTE DE SEU CORPO AO VÁCUO.
O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DESCRITAS ACIMA PODE INVALIDAR QUALQUER RECLAMAÇÃO DE GARANTIA.
Solicite peças de reposição para a empresa ou distribuidor Edwards mais próximo.
AVISO: NÃO ACELERE OU BLOQUEIE A DESCARGA DE AR, NEM A USE COMO UMA SAÍDA DE AR COMPRIMIDO.
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Bombas de vácuo de palhetas rotativas EV20-630
Lubrificadas com óleo, resfriadas a ar

Abastecimento de óleo

Segurança
Verifique se a bomba é adequada para sua aplicação. Um técnico devidamente
treinado deve executar a instalação da bomba. O técnico deve estar familiarizado
com os procedimentos de segurança relacionados ao óleo da bomba e aos
produtos processados pelo sistema de bombeamento. Obedeça às instruções de segurança
e tome nota das precauções apropriadas.

Use óleo de bomba de vácuo Ultragrade 20.
Desparafuse a tampa de entrada de óleo e abasteça até o nível máximo do visor
de inspeção MA.

Use as roupas de segurança apropriadas ao entrar em contato com componentes
contaminados.

Conexão do motor

Remova as tampas protetoras em LA e SA. Não conecte aos dutos ainda.

Verifique se a instalação elétrica da bomba está em conformidade com os requisitos de
segurança locais e nacionais, conforme exigido pelo EN 60402 Pt1.

As bombas podem ser usadas para gerar vácuo, o que acarretará altas temperaturas,
principalmente no recipiente de óleo:
-

Instale bombas/compressores em uma posição que superfícies quentes não possam
ser tocadas

-

Ou proteja a área ao redor deles

-

Ou instale sinais de aviso.

Conecte o motor com base no diagrama de conexão (na caixa de terminais). Somente um
eletricista experiente deve realizar esse trabalho. Verifique a tensão de conexão, a corrente
nominal e a frequência.
Instale o disjuntor do motor e ajuste para a corrente nominal do motor. (Para obter os dados,
consulte a placa de classificação do motor.)

Para evitar que a bomba aqueça acima dos valores indicados nas especificações, será
absolutamente necessário executar cada etapa individual dos procedimentos de manutenção.

Dê partida rápida no motor e verifique a rotação (seta na carcaça). Se a rotação
estiver incorreta, inverta as fases.
Evite ligar mais de 10 vezes por hora.

Aplicação

A bomba não deve reiniciar automaticamente quando a alimentação é restaurada.

Estas bombas podem ser usadas para criar um vácuo.
A especificação é válida até uma altitude de 800 m acima do nível do mar.

Colocação em funcionamento

As bombas não podem ser usadas para bombear materiais tóxicos ou inflamáveis.

Conecte a linha de entrada em SA.

Verifique se apenas ar atmosférico não prejudicial é captado.

AVISO: NÃO ACELERE OU BLOQUEIE A DESCARGA DE AR LA, NEM A USE COMO
UMA SAÍDA DE AR COMPRIMIDO.

Transporte e armazenamento

Verifique se o diâmetro do duto de exaustão é igual ou maior que a descarga de ar LA.

Armazene a bomba em uma área seca. Impeça a condensação causada pelo vapor.

Manutenção

Use equipamentos e técnicas de elevação adequados para elevar e transportar a bomba.
Use os olhais de elevação fornecidos na bomba.

Faça a manutenção da bomba regularmente para atingir os melhores resultados
operacionais. Os intervalos de manutenção dependerão do uso da bomba e das condições
ambientais.

Instalação

Antes de começar a manutenção, desligue a eletricidade para evitar com
segurança o reinício não intencional. O filtro de ar sujo ou os elementos de
remoção de graxa de ar bloqueados reduzirão a capacidade de entrada de ar.

É recomendável instalar as bombas com fácil acesso para manutenção.
A folga entre as bombas e as paredes adjacentes não deve ser inferior a 10 cm, a fim de
garantir o fluxo de ar suficiente para resfriamento.

A tampa do ventilador, a grade do ventilador, as estrias de resfriamento e as superfícies do
compressor devem estar limpas para evitar superaquecimento. Use roupas de segurança
adequadas.

Temperaturas ambientes não devem exceder 45 °C.
Consulte a folha do adendo, que detalha instruções adicionais de instalação.

Conexão e instalação

Óleo/separação de óleo

Verifique se as dimensões estão corretas e se os dutos estão limpos (sem respingo de
solda, aparas ou contaminação similar). O diâmetro dos dutos deve ser, pelo menos, igual
ao das roscas. Para dutos com mais de 2 m de comprimento, use o próximo diâmetro maior
de linha. Mantenha as conexões sem óleo, graxa, água ou outros tipos de contaminação.
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Verifique o nível de óleo diariamente enquanto a bomba está desligada. O nível de óleo não
deve ficar abaixo do MI médio do visor de inspeção.
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Bombas de vácuo de palhetas rotativas EV20-630
Lubrificadas com óleo, resfriadas a ar

Substitua o óleo:

Peças de reposição

-

após as 100 primeiras horas de operação;

As seguintes peças de reposição estão disponíveis:

-

pelo menos, uma vez a cada 6 meses ou 2.000 horas de operação, o que ocorrer primeiro;

-

ou se muita água for captada.

A35010800
A35015800
A35020800
A35025800
A35030800
A35035800
A35040800
A35045800
A35050800
A35025700
A35030700

O óleo velho deve ser drenado no parafuso de drenagem OA com a bomba
desligada, mas enquanto ainda estiver na temperatura operacional.
Verifique o elemento de remoção de graxa FA ao trocar o óleo e substitua se estiver
bloqueado. Insira com a fenda apontando para baixo.
Os cartuchos de filtro são inseridos atrás da tampa do invólucro GD e devem ser
limpos, dependendo do nível de poeira. Solte a tampa DE.
(Somente EV160/300/400/630) Verifique o separador de material áspero e lave se estiver
contaminado: Solte a tampa do recipiente de óleo OD e o duto de óleo OL.

A35010700
A35015700
A35045700
A35025310
A35025310
A35010310
A35015310
A35045310

Kit de filtro EV20
Kit de filtro EV40
Kit de filtro EV70
Kit de filtro EV100
Kit de filtro EV160
Kit de filtro EV200
Kit de filtro EV300
Kit de filtro EV400
Kit de filtro EV630
Elemento do filtro de entrada EV100
Elemento do filtro de
entrada EV160, 200, 300
Elemento do filtro de entrada EV20
Elemento do filtro de
entrada EV40, 70
Elemento do filtro de
entrada EV400, 630
Filtro de entrada EV100
Filtro de entrada EV160, 200, 300
Filtro de entrada EV20
Filtro de entrada EV40, 70
Filtro de entrada EV400, 630

A35010300 Chave de nível de
óleo EV20, 40
A35020300 Chave de nível de óleo
EV70, 100, 160, 200,
300, 400, 630
A35025820 Kit de revisão EV100
A35030820 Kit de revisão EV160
A35010820 Kit de revisão EV20
A35035820 Kit de revisão EV200
A35040820 Kit de revisão EV300
A35015820 Kit de revisão EV40
A35045820 Kit de revisão EV400
A35050820 Kit de revisão EV630
A35020820 Kit de revisão EV70
A35025810 Kit de manutenção EV100
A35030810 Kit de manutenção EV160
A35010810 Kit de manutenção EV20
A35035810 Kit de manutenção EV200
A35040810 Kit de manutenção EV300
A35015810 Kit de manutenção EV40
A35045810 Kit de manutenção EV400
A35050810 Kit de manutenção EV630
A35020810 Kit de manutenção EV70

Descarte
Descarte a bomba e todos os componentes removidos dela com segurança, de acordo com
todas as normas de segurança e ambientais locais e nacionais.
Tome cuidado especial com componentes e óleo usado, que foram contaminados com
substâncias perigosas do processo. Não incinere vedações e anéis de retenção de
fluoroelastômero.

Acessórios
Instale o filtro de entrada de maneira que o cartucho de filtro fique na horizontal.
Dessa forma, não entrará sujeira na bomba durante o trabalho de manutenção.
Limpe os cartuchos de filtro de acordo com a quantidade de sujeira do ambiente.
Com roupas de segurança adequadas, sopre ar pressurizado pelo filtro, de dentro
para fora. Lave a parte interna do filtro ou use vácuo. Troque os cartuchos bloqueados,
engordurados ou cheios de graxa por novos.
Ajuste a válvula de controle de vácuo para o valor operacional.
Chave de nível de óleo: Verifique o funcionamento durante a troca de óleo.
Válvula de lastro de gás: Troque a válvula contaminada.
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SA

OE
EV20
Tubulação de até 10 m
Largura das palhetas, mín. [mm]

3/4”
15

Fluxo de ar a 50/60 Hz [m3/h]

18,5/22

Comprimento [mm]/Largura [mm]

338/245

Altura [mm]

LA

OG
OA

DE

219

Peso [kg]

20

Nível de pressão acústica [dB(A)]

63

FA

Direito de modificações reservado
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EV40
Tubulação de até 2 m / 2 m a 10 m

SA

OE

1” / 1 1/2”

LA
Largura das palhetas, mín. [mm]

Fluxo de ar a 50/60 Hz [m3/h]

19

41/48

OA
Comprimento [mm]/Largura [mm]

Altura [mm]

462/269

MI

MA
DE

268

Peso [kg]

38

Nível de pressão acústica [dB(A)]

69

FA

Direito de modificações reservado
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OE

EV70

EV100

1 1/4” / 1 3/4”

1 1/4” / 1 3/4”

34

34

70/84

100/120

688/374

799/374

300

300

Peso [kg]

54

77

Nível de pressão acústica [dB(A)]

67

68

Tubulação de até 2 m / 2 m a 10 m
Largura das palhetas, mín. [mm]
Fluxo de ar a 50/60 Hz [m3/h]

SA
LA

MA

OA

MI
FA

Comprimento [mm]/Largura [mm]
Altura [mm]

DE

Direito de modificações reservado

OL

GA

FA
OD
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EV160

EV200

EV300

2” / 2.1/2”

2” / 2.1/2”

2” / 2.1/2”

37

37

37

Fluxo de ar a 50/60 Hz [m3/h]

160/192

184/221

240/288

Comprimento [mm]/Largura [mm]

879/531

1016/531

1097/531

Altura [mm]

415

415

415

Peso [kg]

155

177

193

71

73

73

Tubulação de até 2 m / 2 m a 10 m
Largura das palhetas, mín. [mm]

Nível de pressão acústica [dB(A)]

Direito de modificações reservado
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EV400

EV630

3” / 4”

3” / 4”

59

59

400/480

630/750

1312/672

1540/672

Altura [mm]

501

501

Peso [kg]

400

525

78

80

Tubulação de até 2 m / 2 m a 10 m
Largura das palhetas, mín. [mm]
Fluxo de ar a 50/60 Hz [m3/h]
Comprimento [mm]/Largura [mm]

Nível de pressão acústica [dB(A)]
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