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Read this manual carefully before operation.
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Tecnologia:
Com display alfanumérico (patenteado), descrito como Display de Múltipla Função
escreve todas as funções de operação, Enchendo, Esvaziando, Pneu Pronto,
desconecte pneu, e etc., e ainda Hora e Temperatura Ambiente.
Fabricados em Alumínio Fundido, e comteclado emborrachado tipo push button são
robustos e resistentes a água.
Sistema inteligente de segurança
:
- Pode-se interromper o processo ao pressionar
- se o botão Purga/Esvazia
interrompendo e esvaziando o pneu automaticamente
.
-Detecção de errosautomática durante o funcionamento, corrigindo ou
interrompendoo processo automaticamente
.
Opcionais:
1. Pedestal ( opcionais
- Vários modelos)
2. Regula lim ites de pressão. (opcional)
3. Teste de pressão na linha. (opcional)
4. Indicação de termino da operação pôr uma luz. (opcional)
5. Saída para controle de compressor externo. (opcional)
INSTALAÇÃO:
Estes equipamento s devem ser instalado s em uma local apropriado, com uma linha de
ar comprimido e saída elétrica disponível. Nós recomendamos instalar uma válvula shut
- off na linha de ar comprimido antes do calibrador. Em localizações ao ar livre, deve ser
colocadauma viseira.
Outra opção é opedestal que deve serfixado com buchas metálicas ao solo.
l. Instale naposição desejada a uma altura de aproximadamente 5 pés do solo em
relação a base da unidade a fim de facilitar visualização do display, assegurando -se que
a linha de ar comprimido é próxima o suficiente para conectar à unidade.
2. Conecte a linha de ar comprimido.
3. Conecte a mangueira que enche o pneu na unidade.
4. Conecte o bico a mangueira de ar.
5. Assegure-se que todas as uniões estejam herméticas, então somente assim abra a
linha de ar comprimido.
TEMPO DE ESTABILIZAÇAO
:
Antes de utilizar verifique a configuração do tempo de estabilização da pressão se
confere com o desejado.
Para ajustar o tempo de estabilização pressione Reset ate que a tela do relógio apareça
no display. Pressione e segure a tecla pneu vazio ate que a instrução tempo
estabilização apareça no display. Ajuste o tempo (em segundos) até o valor desejado.
Recomenda-se de 1 a 15 segundos. Nunca deixe zero no valor pois o bip não tocara e o
equipamento ficara constantemente checando a pressão
IMPORTANTE:
Nunca infle um pneu fora de sua grade ou caixa de segurança. Mantenha sempre
a sua segurança e a dos seus companheiros como prioridade em suas atitudes.
Para vários enchimentos certifique-se que todos os pneus são do mesmo tipo,
tamanho e modelo, nunca infle pneus diferentes simultaneamente. Todos os
pneus devem estar vazios e nunca misture um pneu com ar com pneu vazio.

Instruções :
Este equipamento foi desenvolvido para inflar pneus pesados não é aconselhado
utiliza r em pneus de veículos de passeio tendo saídas múltipla s parainflarvários
pneussimultâneos ou um só pneu.Abra somente a(s) saída(s) correspondente(s) aos
pneus a serem inflados. Verifique se a configuração do tempo de estabilização esta
conformeo desejado, caso contrário o bip não tocará e o sistema ficará monitorando a
pressão do pneu indefinidamente ou por um longo período.
1. Com as válvulas de esferas fechadas e antes de conectar os bicos ao pneu
Pressione Reset. Não pressione Reset com as man gueiras conectadas.
Atenção: Por segurança o sistema não inicializa caso identifique que existe
pressão na linha. Se ao pressionar Reset aparecer a mensagem desconecte
pneu, é porque existe AR na linha pressione Reset novamente caso a
mensagem persista esvazie também a mangueira pressionando a tecla
Purga/Esvaziar.
2. Selecione o serviço calibragem simples ou múltiplos pneus e em seguida
conecte os bicos aos pneus e em seguida abra as válvulas de esferas dos pneus
correspondentes aos pneus a serem inflados.
3. Múltiplos pneus
Usado somente na montagem de pneus, estes devem estar todos sem pressão
ou vazios. Nunca misture um pneu pronto já com pressão com outros pneus
vazios e sempre conecte pneus iguais NUNCA conecte pneus diferentes ao
mesmo tempo. No sistema múltiplo o calibrador só inicia o enchimento se for
pressionada a tecla start ou pneu vazio. Para isso primeiramente conecte todas
as mangueiras aos pneus certificando -se que estejam bem firmes, confira a
pressão desejada e seguida pressione a tecla pneu vazio para iniciar o
enchimento.
O sistema inicia com pulsos regulares ate que seja detectado um mínimo de 5
psi e após a detecção da pressão mínima o sistema inicia com pulsos mais
longos ate o final do processo. Nesta função sempre é necessário pressionar
pneu vazio para iniciar o processo.
4. O sistema ira indicar passo a passo o status dos pneus, a pressão atual,
enchendo ou esvaziando a pressão final e etc. Após o término um sinal audível
irá indicar que o pneu esta pronto.
5. Após o termino certifique -se que todos os pneus estão calibrados corretamente.
Feche todas as válvulas de esferas, abra separadamente uma de cada vez e
pressione a tecla iniciar/pneu vazio para cada pneu separadamente. Isto ira
checar e recalibrar se necessário cada pneu individualmente.
6. Calibragem Simples.
A Mangueira independente é usada em uma simples calibragem podendo ser
usada na montagem de um pneu apenas. Esta não é necessário pressionar o
pneu vazio para iniciar havendo um mínimo de 5 psi o sistema inicia
automaticamente como um c alibrador convencional.
7. OBS: Na Calibragem Simples o sistema deve iniciar a calibragem
automaticamente ao se conectar a um pneu com pressão e na múltipla deve -se
sempre pressiona a tecla iniciar/pneu vazio
.
8. Em caso de necessidade de parar o enchimento deve-se pressionar a tecla
purga/ esvaziar mangueira e só depois desconectar os pneus
.

ESPECIFICAÇÕES:
Atenção: Este modelo é diferente dos modelos regulares, foi desenvolvido para atender
o mercado industrial com características especificas. Deve ser operado somente por
pessoas qualificadas e treinadas para a função.
O sistema consiste nos seguintes parâmetros
· Gás – Ar comprimido ou Nitrog ênio
· Instalação - Indoor/Outdoor
· Pressão:
Encher/Esvaziar- Válvula solenóide diafragma de latão de 2 vias (2/2) ¼ NPT.
Diâmetro do orifício 8 mm.
Pressão máxima de entrada 175 psi.
Coeficiente de vazão 2.3 Cv.
A pressão De entrada limita a pressão de saída.
Conexões de entrada e saída ¼ NPT.
· Ajuste de pressão - 5 a 150 psi incremento 1 psi
· Resolução 1psi
· Display - LCD Alphanumeric Digi tal display (LCD), 32 characters (2X16)
· Power - 115 VAC/60 Hz, 0.5 amp
Cilindros /Compressor:
Pressão máxima de entrada 175 psi
Todas as linhas de ar ou mangueiras assim como as conexões devem ser checadas
periodicamente para assegurar que não haja nenhum vazamento.
Dimensões:
Caixa em Aluminio

Ajuste do Relógio:
1. Pressione a tecla Reset para a posição Stand By (Display na data, hora e temp.).
2. Pressione e segure a tecla pneu vazioate apa recer acertar relógio.
3. Com a TECLA (+) ajuste o dia.
4. Pressione Reset novamente e com a TECLA (+) ajuste o mês, e assim
sucessivamente ate o final.
Obs.: a tecla menos(-) não funciona neste caso.
CUIDADOS NECESSÁRIOS NA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
O equipamento possui respostas rápidas a leves comandos, não sendo necessários
esforços bruscos no mesmo paraoperá-lo. Ligado a uma corrente monofásica 220v (l10
v sob pedido especial), e a um compressor de ar, o qual deverá ter sua manutenção
adequada, e drenagem da água periódica, para evitar um acúmulo de água na linha.
Embora este calibrador possua filtro este não e dimensionado para retirar excesso de
água. Caso haja excesso de água do calibrador, o fabricante não se responsabilizará,
implicando na perda da garantia, assim como raios ou problemas na rede elétrica.
1. Energia. Este produto só deve ser operado somente com o tipo de alimentação
indicado a seguir neste manual. Se você não está seguro do tipo de alimentação,
consulte sua companhia local.
2. Terra. Este produto é equipado com um três fios que compõe o tipo de plug, a qual
tem como característica um terceiro pino central como terra. Este plug somente ira se
ajustar a tomada apropriada. Esta é uma característica de segurança. Se você está
impossibilitado inserir a tomada na saída, contate seu eletricista para substituir sua
saída obsoleta. Não se deixe derrotar, é importante que você siga as condições de
segurança para seu próprio beneficio.
3. Nunca exceda as especificações de pressão de
pneu recomendadas pelo fabricante.
4. Não use este produto próxima água.
PRECAUÇÃO:REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A
COBERTURA OU TAMPA DETRÁS. ESTE EQUIPAMENTO CONTEM ALTA
TENSAO.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Limpar o equipamento usando apenas pano úmido com água e sabão
neutro.
Para se limpar o filtro, feche a linha de ar do compressor, esgote a pressão,
desrosqueie o copo de alumínio, solte o elemento filtrante, sopre o ar no sentido
inverso de sua filtragem e monte-o novamente.
AFERIÇÃO E CERTIFICAÇÃO
Todos os equipamentos já saem aferidos de fábrica e se necessário após um longo
período de utilização poderá ser refeito por empresa especializada para essa finalidade ou
pela PrimeFort.
Quanto aos dados técnicos os números estão explicitados no item especificações.
A certificação deve ser feita somente por empresas credenciadas e regulamentadas pelos
órgãos federais para essa finalidade como INMETRO.
A certificação requer selo de inspeção com data e logotipo da empresa que fez com
número de registro colocado em local visível no equipamento assim como a emissão de
um laudo técnico detalhado.
GARANTIA
Este aparelho possui garantia de 01 ano a partir da data de compra. Um
opcional de mais um (1) ano de garantia estendida está disponível no momento de
compra.
O não cumprimento das especificações contidas neste manual
caracterizando mal uso do equipamento ocorrerá automaticamente na PERDA DA
GARANTIA. Não abra o equipamento. Esta operação deverá ser somente realizada
pela assistência técnica da fábrica. A violação do lacre implicará em PERDA DA
GARANTIA.
O que não É COBERTO
Dano causado pôr instalação incorreta, acidente, sobrecarrega, ou abuso. Dano que é o resultado pôr uso indevido ou outra finalidade diferente a aquela
projetada pelo fabricante. - Transporte ou custo de passagem que se associaram com
o conserto ou substituição deste produto. - Partes sujeito a uso normal (lâmpadas e
etc, ).
O fabricante reserva-se no direito de alterar os seus produtos sem aviso
prévio.
No caso do envio do equipamento para a fábrica, as despesas de
transportes incorrerão pôr conta do cliente.
SUA RESPONSABILIDADE
Mantenha um recibo de vendas, ou registro de pagamento para verificar sua
data de compra. - Instale, opere, e mantenha este produto conforme as instruções
providas no manual do Proprietário.
GARANTIA ESTÁ DISPONÍVEL CONTACTANDO A PRIMEFORT
tel.: 11 - 3668.6687

