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Informações
importantes
1. Informações gerais
1.1 Avaliação de conformidade
O produto foi sujeito a um processo de avaliação de conformidade segundo as diretrizes da
União Europeia relevantes para este equipamento e corresponde às exigências básicas estabelecidas nessas diretrizes.

1.2 Observações gerais
• As instruções de instalação e utilização
constituem uma parte integrante do equipamento. Elas devem estar permanentemente
ao dispor dos usuários. O seguimento das instruções de instalação e utilização é condição
imprescindível para uma correta operação do
equipamento segundo os fins previstos.
Sempre que entrarem em serviço novos colaboradores, os mesmos deverão receber as instruções.
As instruções de instalação e utilização devem ser entregues aos eventuais novos proprietários do equipamento.
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• A segurança para os usuários, bem como a
utilização segura do equipamento, só estarão
garantidas se forem usadas no equipamento
peças originais. Além disso, só deverão ser
utilizados acessórios que estejam listados nas
Instruções de instalação e utilização, ou que
tenham sido recomendados pela empresa
Dürr Dental para a finalidade pretendida. Se
outros acessórios forem empregados, a empresa Dürr Dental não se responsabilizará
pela utilização e pelo funcionamento correto
do equipamento. Ficam excluídos quaisquer
direitos de reclamação devido aos danos daí
resultantes.
• Quanto à segurança, confiabilidade e funcionamento do equipamento, a firma Dürr Dental
só se responsabilizará se todos os trabalhos
de instalação, novos ajustes, modificação,
ampliação e reparo tiverem sido realizados
pela firma Dürr Dental, ou por uma firma autorizada para isto pela Dürr Dental e, se além
disso, o equipamento for utilizado de acordo
com as instruções de instalação e utilização.
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• As instruções de instalação e utilização correspondem à presente versão do equipamento
e ao estado da técnica no momento da primeira colocação no mercado. Reservam-se
todos os direitos relacionados a circuitos, processos, designações, programas de software
e equipamentos referidos.
• A tradução das Instruções de instalação e de
utilização foi efetuada segundo os melhores
conhecimentos nesse campo. No entanto,
não assumimos qualquer responsabilidade
por erros de tradução. Em geral, é válida a
versão alemã anexada a estas instruções de
instalação e utilização.
• A reprodução das instruções de instalação e
utilização, mesmo que parcial, só poderá ser
feita com a autorização por escrito da firma
Dürr Dental.
• Deve-se guardar o material de embalagem
original, a fim de facilitar o transporte do equipamento em caso de devolução. Somente a
embalagem original garantirá a melhor proteção para o equipamento durante o transporte.
Se o produto tiver de ser devolvido durante o
período de garantia, a firma Dürr Dental não
se responsabiliza por quaisquer danos provocados por uma má embalagem durante o
transporte!
Os materiais da embalagem deverão ser mantidos fora do alcance das crianças.

1.3 Descarte do aparelho
• A Diretriz da UE 2002/96/CE - REEE
(Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos) de 27 de janeiro de 2003 e a respectiva transposição para a legislação nacional
estabelecem que os produtos de medicina
dentária estão sujeitos a esta diretriz e que,
consequentemente, deverão ser eliminados
de forma especial no Espaço Econômico
Europeu.
• As questões relativas à eliminação correta do
produto deverão ser colocadas à Dürr Dental
ou a lojas especializadas em odontologia.
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1.4 Notas sobre produtos médicos
• O produto é um equipamento técnico de aplicação médica e deverá ser utilizado apenas
por pessoas que, com base na sua formação
ou conhecimentos, ofereçam garantias de um
manuseio correto.
• Para a alimentação do aparelho não deverão
ser utilizadas tomadas múltiplas de corrente.

1.7 Utilização contrária às
especificações
Uma utilização diferente da especificada é considerada incorreta. O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes da utilização incorreta. O usuário assume todo o risco.
O aparelho não pode ser utilizado
em salas de cirurgia.

1.5 Sistemas, ligação com outros
aparelhos
Ao conectar os aparelhos entre si ou com
partes de instalações, pode haver perigos (por
exemplo, devido à corrente elétrica de fuga).
Aparelhos complementares, que são conectados com aparelhos elétricos médicos, devem
cumprir comprovadamente as suas normas correspondentes IEC ou ISO. Além disso, todas as
configurações devem cumprir os requisitos legais para sistemas médicos (ver IEC 60601-1-1
ou parágrafo 16 da 3ª edição IEC 60601-1,
respectivamente).
Quem conecta aparelhos complementares a
aparelhos elétricos médicos é o configurador do
sistema e é, por isso, o responsável para que o
sistema esteja em conformidade com os requisitos legais para sistemas. É de salientar que as
leis locais têm prioridade face aos requisitos
mencionados.
Um modelo da declaração do fabricante
do equipamento conforme o artigo 12
da diretriz 93/42/CEE pode ser encontrado na área de downloads do site
www.duerrdental.com (n.º de documento 9000-461-264).

1.6 Utilização conforme as
especificações
O transformador toroidal destina-se à alimentação de tensão de um separador Dürr (CAS 1,
CA 1, CS 1).
O transformador toroidal é adequado para a
montagem em unidades de tratamento em consultórios dentários ou clínicas dentárias.
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2. Segurança
2.1 Observações gerais de
segurança
O aparelho foi desenvolvido e construído pela
empresa Dürr Dental de modo a praticamente
excluir quaisquer perigos quando for utilizado
segundo os fins previstos. Apesar disso, consideramos ser nosso dever descrever as seguintes medidas de segurança, a fim de excluir
quaisquer riscos restantes.
• Ao colocar o equipamento em operação deverão ser cumpridos os regulamentos vigentes no local da instalação!
Não são permitidas adaptações na
construção ou alterações no equipamento. A
empresa Dürr Dental não assume qualquer responsabilidade por equipamentos que tenham sido sujeitos a modificações ou adaptações. No interesse do uso e da aplicação
seguros do equipamento, os operadores e
usuários serão responsabilizados pelo
cumprimento de todos os regulamentos e as
diretrizes a aplicar.

2.2 Observações de segurança
para proteção contra a corrente
elétrica
• Antes de ligar o equipamento, deve-se verificar se a tensão e frequência de rede elétrica
indicadas no equipamento coincidem com os
valores da rede de alimentação.
• Antes de cada colocação em serviço deve-se
verificar se o equipamento e os respectivos
cabos não apresentam danos. Os cabos e
conectores danificados deverão ser imediatamente substituídos.
• As normas de segurança elétrica correspondentes devem ser respeitadas durante a realização de trabalhos no equipamento.

• A instalação deverá ser realizada por um técnico especializado.
• Antes de usar o equipamento, o usuário deve
verificar a segurança funcional e o estado de
funcionamento perfeito do equipamento.
• O usuário deve estar familiarizado com a operação do equipamento.
• O produto não se destina a ser usado em locais sujeitos a explosão ou em ambientes
com atmosferas que possam provocar um incêndio. Áreas potencialmente explosivas podem formar-se devido à utilização de produtos anestésicos inflamáveis, produtos de limpeza da pele, oxigênio ou produtos de desinfecção da pele.

PT

6

2017/05

3. Indicações de advertência e símbolos
Nas instruções de utilização e instalação são
usadas as seguintes denominações e sinais
para tarefas especialmente importantes:
Informações, ordens e proibições
relativas à segurança de pessoas
ou à prevenção de grandes danos
materiais.

4. Pacote de entrega
Transformador toroidal 230/24V com
disjuntor e material de fixação����� 7117-505-00E

4.1 Consumíveis
Fusível T4,0AH����������������������������� 9000-115-14
Fusível T2,0AH����������������������������� 9000-115-08

Informações especiais sobre uma utilização econômica do aparelho, bem
como outras informações.
Aviso sobre tensão elétrica perigosa

Desligar o aparelho da alimentação
elétrica (p. ex. retirar o plugue)

Número de pedido
Número de série
Transformador de segurança

Respeitar as instruções de utilização!
Data de fabricação
Descartar adequadamente conforme a
diretriz da UE (2002/96/CE-WEE)

5. Dados técnicos
Tensão
primária
secundária
Frequência
Potência nominal
Fusível
primário
secundário
Protetor térmico da
bobina
Índice de proteção
da caixa do
transformador
Classe de proteção
Categoria de
sobretensão
Dimensões

V
V
Hz
VA

230
24
50 - 60
100
T 2,0AH
T 4,0AH

°C
115

IP 44
II

mm (±2)

II
Ø95 x 45

Condições ambientais durante o armazenamento e transporte
Temperatura
°C
-10 a +60
Umidade relativa do
ar
%
< 95

PT

Condições ambientais durante o
funcionamento
Temperatura
°C
+10 a +40
Umidade relativa do
ar
%
< 70
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Instalação

4
A instalação deverá ser realizada por
um técnico especializado.
1
2

6. Instalação
6.1 Fixação do transformador
• Fixar o transformador (1) com disco de borracha (2) na unidade de tratamento na posição adequada com parafusos (3) e arruelas
(4).

1

6.2 Fixação da caixa dos fusíveis
• Efetuar na unidade de tratamento dois orifícios na posição correta para o suporte
DürrConnect (6)
6
7

• Colocar o suporte DürrConnect na caixa dos
fusíveis (7).
• Aparafusar o porta-fusíveis na unidade de
tratamento.

2
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7. Conexão elétrica
Antes de colocar o produto em funcionamento,
comparar a tensão da rede com as indicações
de tensão na placa de características.
A conexão elétrica deve ser efetuada através do
interruptor de alimentação principal da unidade
de tratamento ou do consultório (≥3 mm de
distância de abertura do contato).
As condutas para o aparelho devem ser instaladas sem voltagem
mecânica.
• Conectar 230 V de alimentação de tensão no
borne de ligação previsto para este efeito na
unidade de tratamento.
• Conectar a saída de 24 V no terminal X1 de
CAS 1, CA 1 ou CS 1.
F1 Lado primário do fusível T 2,0 AH
T1 Transformador
F2 Baixa tensão de proteção do fusível T 4,0
AH
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8. Substituir o fusível
11
8
9

Desligar o aparelho da alimentação
elétrica (p. ex. retirar o plugue)
As reparações que não se integrem nos
trabalhos de manutenção habituais deverão ser realizadas apenas por um técnico especializado ou pelo nosso serviço de apoio ao cliente.

8.1 Fusíveis primários
• Desenroscar os parafusos (8)
• Remover a placa de bloqueio (9)
10 • Abrir o terminal (10)
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12 • Retirar a tampa (11) com cuidado, deslocando para isso o cabo de conexão (12).
• Retirar o fusível (13) do porta-fusíveis (14) e
abrir separadamente as caixas de plástico.
• Retirar o fusível e substituir.
13

14

5
8.2 Fusível secundário
• Abrir a caixa dos fusíveis (15) rodando-a.
15 • Retirar o fusível (16) e substituir por um novo.
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9. Colocação em funcionamento e reparo
• Ligar o interruptor do aparelho ou do
consultório.
• Verificar o funcionamento do aparelho e
conexões.
• Realizar a verificação de segurança elétrica
para dispositivos médicos conforme os regulamentos nacionais e registrar o resultado, por
ex., em um relatório técnico.
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