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Apresentação

Prezado Cliente,

Estamos orgulhosos de sua opção por nosso produto!

O conhecimento da Bomba de alto vácuo D400 ou NEW400 potencializa seu 
desempenho e aumenta a sua durabilidade e benefícios. Portanto, antes de utilizá-
la, leia atentamente este Manual.

Todas as informações, ilustrações e especificações desde Manual 
foram baseadas em dados existentes na época de sua publicação. 
Reservamo-nos o direito de fazer modificações a qualquer 
momento, tanto no produto, quanto neste Manual, sem prévio 
aviso.
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Certificado de Garantia

EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta garantia será considerada sem efeito quando:

1. Do decurso normal do prazo de sua validade;
2. Houver remoção/alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;
3. O produto for ligado em tensão diferente da qual foi destinado;
4. O produto for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pela Deltramed, violação de suas 

características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.

OBSERVAÇÕES

A) O prazo para execução de um serviço será indicado no relatório de atendimento na data da entrega do 
produto à Deltramed;

B) Nenhum revendedor ou representante tem autorização para alterar este Termo ou assumir 
compromissos em nome da Deltramed;

C) Desenhos unicamente orientativos.

 Este termo de garantia é válido apenas para produtos comercializados e utilizados em 
território brasileiro. Preserve a nota fiscal de aquisição do produto, este termo e o Certificado de 
Garantia.
 NOTA: A Deltramed reserva-se ao direito de promover alterações sem aviso prévio.

Número de Série________________________________ Modelo _________________________________

Vendedor______________________________________________________________________________

Comprador____________________________________________________________________________

Nota Fiscal__________________________ Data da Venda______________________________________

Carimbo
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Filtro 

Mangueira de sucção

Capacitor 

Silenciador

Entrada de Ar

Ventosas

1

2

3

4

5

6

Termo de GarantiaD400
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  Este produto é garantido pelo fabricante, na seguinte forma:

 1)  CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

a)  A Deltramed garante o produto cujo número de série consta na etiqueta técnica do 
produto, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que a 
critério de seus técnicos autorizados, se constate defeito em condições normais de uso.
b) A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia 
somente serão prestados nas localidades do território brasileiro onde a Deltramed 
mantiver Serviços Autorizados.
c)  Nas demais localidades do território brasileiro onde não exista serviço autorizado 
Deltramed, as despesas de transporte, frete e seguro correm por conta do cliente.
d) Esta garantia somente será válida se este certificado estiver corretamente 
preenchido e sem rasuras, acompanhado de uma cópia da Nota Fiscal de compra.
 - Esta garantia não exime o cliente do pagamento da taxa de serviço pela visita e 
das despesas de locomoção do técnico, exceto quando o cliente enviar o equipamento 
para realizar a manutenção dentro do estabelecimento da assistência técnica.
 «Código de Defesa do Consumidor - art. 50, parágrafo único.»

 2)  PRAZO DE GARANTIA

a) O prazo de validade desta garantia é de 1 (um) ano para o equipamento e de 6 (seis) 
meses para as peças e acessórios, incluído o período da garantia legal (primeiros 
noventa dias - LEI N.º 8.078 de 11/09/1990), a contar da data de emissão da nota fiscal 
de compra ao primeiro adquirente consumidor. A garantia continuará válida mesmo que 
o produto venha a ser transferido a terceiros.

 3)  EXTINÇÃO DA GARANTIA

a)  Pelo decurso normal de prazo de validade da garantia.
b) Por ter sido ligado a rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a 
variações excessiva de voltagem.
c)  Pelo mau uso e em desacordo com o manual de instruções.
d)  Por danos causados por agentes da natureza.
e) Por ter sido utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva 
ou locais com altas/baixas temperaturas, poeiras, acidez, etc...
f)   Por danos causados por acidentes.
g) Por apresentar sinais de haver sido aberto, ajustado, consertado ou ter seu circuito 
modificado por pessoa não autorizada da Deltramed.
h)  Por ter sido removido ou alterado o número de série.
i)   Por estar este certificado com rasuras ou modificações.

       4) GARANTIA DE MANUTENÇÃO DO PRODUTO

 Todo produto reparado, recebe nova garantia de 90 dias ou o que restar do 
período da garantia original. Este período é válido para o mesmo defeito ou serviço, 
ressalvados os casos de danos por transporte, quedas, mau uso, violação do 
equipamento e descargas atmosféricas.



Falhas e Soluções
 

 
  

Mangueira dobrada Verifique onde há dobra(s) na mangueira

 Sintoma: Queda no poder de sucção

Filtro sujo ou obstruído Limpar ou substituir o filtro

   Prováveis causas     Solução

  

  

Tensão incorreta
 

Verifique se a tensão da rede no qual o
equipamento está utilizando se é a mesma
indicada no cabo de alimentação.

Algo dificultando a passagem
do ar 

Verifique se há mangueira(s) dobrada(s)
 

Sintoma: A bomba está superaquecida

   Prováveis causas     Solução

Equipamento desnivelado Verifique se o equipamento não está
inclinado, ou seja, fora do nível normal. 

 

Sintoma: Vibração em Excesso

   Prováveis causas     Solução

  

Falta de estanquiedade dos
componentes do forno

Verifique a conexão da mangueira de vácuo;
Verifique o anel de vedação do forno;
Verifique vazamentos diversos em todo o
sistema.

Vacuômetro do forno
não aferido

Desconecte a mangueira de sucção e o cabo
de alimentação e ligue a bomba de vácuo
direto. Faça a medição com vacuômetro
aferido.

Ambiente sem ventilação Melhore as condições locais

Instalação

Forno (Figura ilustrativa).

1º Passo: Retire o tampão da mangueira de sucção.

2º Passo: Conecte a mangueira de sucção à conexão de entrada de vácuo do
forno (geralmente localizado na parte traseira do forno).

3º Passo: Conecte o cabo de alimentação da bomba de vácuo à tomada de
energia elétrica do forno (geralmente localizada na parte traseira do forno).

O forno controla automaticamente o acionamento da bomba de
vácuo. Para verificar o funcionamento, desconecte a mangueira
e o plug do forno e ligue diretamente à rede elétrica.
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Manutenção

 FILTRO - O filtro de segurança fixado na lateral da bomba de vácuo, tem a 
função de reter partículas abrasivas que acumulam no interior do forno e são 
aspiradas pela bomba de vácuo. Tais particulas, são formadas por pó e umidade. A 
aspiração sem a utilização do filtro prejudica o desempenho da bomba de vácuo. 
Portanto substitua o filtro quanto notar alteração de cor do elemento filtrante e/ou 
queda de sucção.
 Recomenda-se trocar o filtro a cada 6 meses, mas conforme indicado 
acima, a troca poderá ser antecipada conforme as condições de uso.
 Para efetuar a troca, desconecte o filtro da bomba e da mangueira de 
sucção. Conecte o novo filtro.

 CONDENSAÇÃO DE ÁGUA - É a principal causa de defeitos, proveniente do 
processo de queima do forno. Quando ocorrer, a bomba aspirará água para o filtro, 
isto pode acarretar danos. Portanto verifique o filtro periodicamente para detectar 
o problema. Caso ocorra, recomenda-se que ao final de um dia de trabalho, 
desconecte a mangueira de sucção e o cabo de energia elétrica, conecte o cabo em 
uma tomada e ligue a bomba de vácuo. Deixe-a funcionar por aproximadamente 20 
minutos. O fluxo de ar irá eliminar a umidade existente no interior da bomba de 
vácuo.

O forno em alta temperatura é repleto de impurezas.
Para prolongar a vida útil da bomba de vácuo, mantenha
sempre o filtro em boas condições de uso. 

Características Técnicas

*Desempenho em CA / 60Hz ao nível do mar.

TENSÃO
FREQUÊNCIA

POTÊNCIA
ROTAÇÃO

VÁCUO MÁXIMO
VAZÃO

FUNCIONAMENTO
APLICAÇÃO

COMPRIMENTO
ALTURA

LARGURA
PESO

127 V ou 220 V
60 Hz
1/2 HP
1750 RPM
730 mmHg * 
56 LPM
Pistão isento de óleo
Fornos metalocerâmica
290 mm (29 cm)
210 mm (21 cm)
200 mm (20 cm)
9 kg

D400

 

comprimento

 largura

Filtro

127 V ou 220 V
60 Hz
1/3 HP
1750 RPM
720 mmHg * 
50 LPM
Pistão isento de óleo
Fornos metalocerâmica
235 mm (23,5 cm)
190 mm (19 cm)
180 mm (18 cm)
6,5 kg

NEW400

a
lt
u
ra


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

