


PRESSÃO MÁXIMA               115 lbs
POTÊNCIA DO MOTOR             0,75hp
ROTAÇÃO DO MOTOR             1300 rpm
TANQUE                40 L - 2,6 pés3

FREQUÊNCIA               60 htz
TENSÃO (monofásico)             110 ou 220 v            

Os compressores Wimpel são fabricados com materiais de excelente qualidade, com 
motores elétricos bem dimensionados proporcionando economia de até 20% de energia 
elétrica.
Todos os equipamentos são testados antes de serem liberados para a comercialização. 
É muito importante que você leia todas as informações contidas neste manual, para usar 
seu compressor com segurança e qualidade. 

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E PRINCIPAIS COMPONENTES DO COMPRESSOR

COMPRIMENTO   730 mm
ALTURA    710 mm
LARGURA    300 mm
PESO    48 kg
DESLOCAMENTO TEÓRICO         0,036 m3 / min.

2. INSTALAÇÃO

As despesas de instalação correm por conta do cliente.
• Para a ligação do seu compressor contrate um profissional especializado. Recomendamos
  o uso de cabos de 6 mm.
  Obs: os cabos não acompanham o compressor.
• Instale o compressor em local bem ventilado, coberto, afastado das paredes para facilitar a
  refrigeração, e com piso regular para evitar deslocamento do compressor devido às vibrações
  durante seu funcionamento.
• A temperatura ambiente máxima recomendada para trabalho é de 40ºC.
• Verifique se a tensão do seu compressor coincide com a tensão local.
• Pode ocorrer queda de tensão propiciada pelo pico de partida.
• Verifique se houve vazamento de óleo durante o transporte. Nesse caso, complete o
   nível de óleo. É indicado usar óleo SAE 2040.
• Para a sua segurança, o chicote flexível dispõe de plug com aterramento.
• No caso de não ter eletricidade no local de instalação do compressor, e for necessário um
  gerador a diesel ou gasolina, verifique a rotação e a voltagem do motor elétrico do
  compressor.
• Fixe a correia observando o alinhamento entre a polia do motor elétrico e a polia do cabeçote 
do compressor. 
• Regule o grau de tensão da correia, exercendo pressão sobre o ponto médio da correia entre 
as polias. Essa pressão deverá mostrar uma folga na correia de 0 – 15 mm.
• Em motor elétrico, ao ligar o compressor, verifique se a polia está girando em sentido horário. 
Caso contrário, verifique a ligação feita. 
• Para melhor resultado do trabalho, é indicado o uso de pistola de pintura de baixa produção.
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