Instruções de montagem e de utilização
PTS 200
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Informações
importantes
1. Observações
1.1 Avaliação de conformidade
Este produto foi sujeito a um procedimento de
avaliação de conformidade segundo as
Directivas
73/23/CEE (baixa tensão) e 89/336/CEE
(CEM) da União Europeia e corresponde às
exigências básicas estabelecidas por essas
directivas.

1.2 Observações gerais
• As instruções de montagem e utilização
constituem uma parte integrante do
aparelho. As mesmas deverão estar
permanentemente ao dispor dos
utilizadores. O seguimento das instruções
de montagem e utilização é condição
imprescindível para uma correcta utilização
do aparelho segundo os fins previstos.
Sempre que entrarem em serviço novos
colaboradores, os mesmos deverão receber
as instruções.
As instruções de montagem e utilização
devem ser entregues aos eventuais novos
proprietários do aparelho.
• A segurança para os utilizadores, bem
como a utilização segura do aparelho, só
estará assegurada se forem usadas no
aparelho peças originais. Além disso, só
deverão ser utilizados acessórios que
estejam listados nas instruções de
montagem e utilização, ou que tenham sido
expressamente recomendados pela firma
Dürr Dental para o efeito pretendido. No
caso de serem utilizados outros acessórios,
a firma Dürr Dental não se responsabilizará
pela utilização e pelo funcionamento
correcto do aparelho. Ficam excluídos
quaisquer direitos de reclamação devido a
danos daí derivados.
• Quanto à segurança, fiabilidade e
funcionamento do aparelho, a firma Dürr
Dental só se responsabilizará se todos os
trabalhos de montagem, reajuste,
modificação, ampliação e reparação tiverem
sido realizados pela firma Dürr Dental, ou
por uma firma autorizada para o efeito pela
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Dürr Dental, e se além disso o aparelho for
aplicado e utilizado de acordo com as
instruções de montagem e utilização.
• As instruções de montagem e utilização
correspondem às características de
construção do aparelho e estão de acordo
com o estado de evolução da técnica no
momento da primeira colocação em
operação. Todos os aspectos referentes a
conexões, procedimentos, designações,
nomes, programas de software e aparelhos
estão sujeitos a direitos de autor.
• A reprodução das instruções de montagem
e utilização só poderá ser feita com
a autorização por escrito da firma Dürr
Dental.

1.3 Recomendações básicas de
segurança
O aparelho foi idealizado e construído pela
firma 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 regras de segurança, a fim de
excluir quaisquer perigos residuais:
• Ao colocar o aparelho em funcionamento
deverão ser obedecidos os regulamentos
vigentes no local da instalação.
Não é permitido realizar modificações ou
adaptações no aparelho. A firma Dürr Dental
não assume qualquer responsabilidade por
aparelhos que tenham sido sujeitos a
modificações ou adaptações. No interesse
de uma utilização e aplicação seguras do
aparelho, os proprietários e utilizadores
ficam responsabilizados pelo cumprimento
de todos os regulamentos e leis aplicáveis.
• Deve-se guardar o material de embalagem
original, a fim de facilitar o transporte do
aparelho em caso de devolução. Os
materiais da embalagem deverão ser
mantidos fora do alcance das crianças.
Somente a embalagem original assegurará
a melhor protecção para o aparelho durante
o transporte.
•
O produto constitui um aparelho de
tecnologia dental e só deverá ser utilizado
por pessoas que graças à sua formação
profissional ou aos seus conhecimentos
possam assegurar uma utilização correcta
do mesmo.

• Antes de cada utilização do aparelho o
utilizador deverá verificar as condições
de segurança e o estado de funcionamento
correcto do mesmo.
• O utilizador deve estar familiarizado com
a utilização do aparelho.
• O produto não se destina a ser usado em
locais sujeitos a explosão ou em ambientes
com atmosferas que possam provocar fogo.
A designação "locais sujeitos a explosão"
significa situações que poderão ocorrer
devido à utilização de produtos inflamáveis,
como por ex. produtos anestésicos,
produtos de limpeza da pele, oxigénio, ou
produtos de desinfecção da pele.

1.4 Recomendações de segurança
como protecção contra choques
eléctricos
• O aparelho deverá ser ligado apenas a uma
tomada instalada de forma correcta.
• Antes da ligação do aparelho, dever-se-á
verificar se os dados de tensão e de
frequência da rede eléctrica indicados no
aparelho estão de acordo com as
características da rede de alimentação
eléctrica.
• Antes da colocação em serviço deve-se
verificar se o aparelho e os respectivos
cabos de conexão não apresentam quaisquer danos. Quaisquer condutores ou
conectores danificados devem ser
imediatamente substituídos.
• O utilizador nunca deverá tocar
simultaneamente num paciente e em
conectores expostos do aparelho.
• Durante o funcionamento do aparelho,
deverão ser observadas as
correspondentes instruções de segurança
referentes à utilização de aparelhos
eléctricos.

1.5 Advertências e símbolos
Nas Instruções de montagem e de utilização
são utilizadas as seguintes designações ou
sinais para fornecer informações
especialmente importantes:
Informações, exigências ou
proibições destinadas à protecção
de pessoas, ou para evitar danos
materiais graves.
Aviso sobre o perigo de tensão
eléctrica.
Informações especiais acerca de uma
utilização económica do aparelho,
bem como informações genéricas.

Código CE sem Número de organismo
notificado
Dever-se-á ter em consideração a
influência do meio ambiente
envolvente. Não accionar o aparelho
em meios húmidos ou molhados.

Eliminação residual

Ligação do condutor de protecção

Proceder à sua eliminação de acordo
com a Directiva Europeia (2002/96/CEREEE)
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2. Informações sobre o
produto
2.1 Utilização conforme
as especificações
O PTS 200 foi concebido para o
abastecimento de ar comprimido, de vácuo e
para a separação de amálgama (dependendo
do modelo PTS) para o funcionamento de
unidades dentárias ou para aplicações
similares.
Para uma utilização conforme as
especificações, deverão ser observadas as
instruções de utilização e as disposições
relativas à instalação, ao serviço e à
manutenção do aparelho.

2.2 Utilização adversa às disposições
Não utilizar o PTS 200 em salas de
operação.
Não utilizar o ar comprimido em
aparelhos respiratórios ou em
equipamento similar, que, por
exemplo, sejam necessários para a
área de cirurgia.
Não utilizar o vácuo para aspirar
gases susceptíveis de explosão.
Qualquer utilização adversa às
especificações é considerada incorrecta. O
fabricante não se responsabiliza por danos
daí resultantes. O utilizador assume toda a
responsabilidade.
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3. Volume de entrega
Power Tower Silence
PTS 200/01 e /03
0949-200/01 e 0949-200/03
com o modelo VS 900, 1 compressor,
instalação de desidratação de ar e
separador de amálgama.
1 Módulo de
armário-parte inferior .......... 0949-501-52
1 Módulo de armário-parte
superior 400 V ...................... 0949-524-52
1 Módulo de armário-parte
superior 230 V 3~ 0949-525 ............... -52
1 Tubo flexível de pressão ....... 0949-500-02
1 Acessório (saco de plástico) 0948-001-00
4 Carris para portas .................. 0945-100-02
1 Acessório para instalação de ....................
desidratação de ar ................ 0947-001-00
1 Kit de ensaio Orotol-Plus ...... XX02-92-009
1 Instruções de montagem e de
utilização PTS 200 ............ 9000-619-12/30
1 Instruções de utilização
Limpeza e desinfecção ......... 9000-605-10
1 Instruções de utilização
VS900 ................................ 9000-605-84/01
1 Instruções de montagem
Instalação de desidratação
de ar ....................................... 9000-610-34
1 Separador de amálgama ..... 7805-100-50
1 Compressor .......................... 5250-100-66
1 Instalação de
desidratação de ar ............... 1640-100-62
1 VS 900 400 V ......................... 7133-02/021
1 VS 900 230 V 3~ .................... 7133-02/022

Power Tower PTS 200/02
0949-200/02
com o modelo VS 900, 2 compressores,
instalação de desidratação de ar e
separador de amálgama.
1 Módulo de armário-parte
inferior ................................... 0949-501-52
1 Módulo de armário-parte
superior ................................. 0949-524-52
1 Tubo flexível de pressão ....... 0949-500-02
1 Acessório (saco de plástico) 0948-001-00
4 Carris para portas .................. 0945-100-02
1 Acessório para instalação
de desidratação de ar ........... 0947-001-00
1 Kit de ensaio Orotol-Plus ...... XX02-92-009
1 Instruções de montagem e
de utilização PTS 200 ....... 9000-619-12/30
1 Instruções de utilização
Limpeza e desinfecção ......... 9000-605-10
1 Instruções de utilização
VS900 ................................ 9000-605-84/01
1 Instruções de montagem
Instalação de desidratação
de ar ....................................... 9000-610-34
1 Separador de amálgama ..... 7805-100-50
1 Compressor .......................... 5250-100-66
1 Conjunto de modificação
técnica do compressor ....... 0949-500-50
1 Tubo flexível de pressãom .... 5351-002-00
1 Conector de ficha em T ......... 9000-313-01
1 Instalação de desidratação
de ar ....................................... 1640-100-62
1 VS 900 .................................... 7133-02/021

Power Tower PTS 200/11
0949-200/11
com o modelo V 900, 1 compressor
e instalação de desidratação de ar.
1 Módulo de armário-parte
inferior ................................... 0949-511-52
1 Módulo de armário-parte
superior ................................. 0949-512-52
1 Tubo flexível de pressão ....... 0949-500-02
1 Acessório (saco de plástico) 0948-001-00
4 Carris para portas .................. 0945-100-02
1 Acessório para instalação
de desidratação de ar ........... 0947-001-00

1 Kit de ensaio Orotol-Plus ...... XX02-92-009
1 Instruções de montagem e
de utilização PTS 200 ....... 9000-619-12/30
1 Instruções de utilização
Limpeza e desinfecção ......... 9000-605-10
1 Instruções de utilização
V 900 ................................. 9000-605-92/30
1 Instruções de montagem
Instalação de desidratação
de ar ....................................... 9000-610-34
1 Compressor .......................... 5250-100-66
1 Instalação de desidratação
de ar ....................................... 1640-100-62
1 V 900 ...................................... 7130-02/021

Power Tower PTS 200/12
0949-200/12
com o modelo V 900, 2 compressores
e instalação de desidratação de ar.
1 Módulo de armário-parte
inferior ................................... 0949-511-52
1 Módulo de armário-parte
superior ................................. 0949-512-52
1 Tubo flexível de pressão ....... 0949-500-02
1 Acessório (saco de plástico) 0948-001-00
4 Carris para portas .................. 0945-100-02
1 Acessório para instalação
de desidratação de ar ........... 0947-001-00
1 Kit de ensaio Orotol-Plus ...... XX02-92-009
1 Instruções de montagem e
de utilização PTS 200 ....... 9000-619-12/30
1 Instruções de utilização
Limpeza e desinfecção ......... 9000-605-10
1 Instruções de utilização
V 900 ................................. 9000-605-92/30
1 Instruções de montagem
Instalação de desidratação
de ar ....................................... 9000-610-34
1 Compressor .......................... 5250-100-66
1 Conjunto de modificação
técnica do compressor ....... 0949-500-50
1 Tubo flexível de pressão 5351-002-00
1 Conector em T ....................... 9000-313-01
1 Instalação de desidratação
de ar ....................................... 1640-100-62
1 V 900 ...................................... 7130-02/021
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Power Tower PTS 200/13
0949-200/13
com o modelo V 1200, 2 compressores
e instalação de desidratação de ar.
1 Módulo de armário-parte
inferior ................................... 0949-513-52
1 Módulo de armário-parte
superior ................................. 0949-512-52
1 Tubo flexível de pressão ....... 0949-500-02
1 Acessório (saco de plástico) 0948-001-00
4 Carris para portas .................. 0945-100-02
1 Acessório para instalação
de desidratação de ar ........... 0947-001-00
1 Kit de ensaio Orotol-Plus ...... XX02-92-009
1 Instruções de montagem e
de utilização PTS 200 ....... 9000-619-12/30
1 Instruções de utilização
Limpeza e desinfecção ......... 9000-605-10
1 Instruções de utilização
V 1200 ............................... 9000-605-92/30
1 Instruções de montagem
Instalação de desidratação
de ar ....................................... 9000-610-34
1 Compressor .......................... 5250-100-66
1 Conjunto de modificação
técnica do compressor ....... 0949-500-50
1 Tubo flexível de pressão 5351-002-00
1 Conector de ficha em T ......... 9000-313-01
2 Tubos de tipo Tecalan ........... 9000-317-13
1 Instalação de desidratação
de ar ....................................... 1640-100-62
1 V 1200 .................................... 0730-01/021

Power Tower PTS 200/21
0949-200/21
com o modelo V 600, 1 compressor e
instalação de desidratação de ar.
1 Módulo de armário-parte
inferior ................................... 0949-521-52
1 Módulo de armário-parte
superior ................................. 0949-520-52
1 Tubo flexível de pressão ....... 0949-500-02
1 Acessório (saco de plástico) 0948-001-00
4 Carris para portas .................. 0945-100-02
1 Acessório para instalação
de desidratação de ar ........... 0947-001-00
1 Kit de ensaio Orotol-Plus ...... XX02-92-009
1 Instruções de montagem e
de utilização PTS 200 ....... 9000-619-12/30
1 Instruções de utilização
Limpeza e desinfecção ......... 9000-605-10
1 Instruções de utilização
V 600 ................................. 9000-605-92/30
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1 Instruções de montagem
Instalação de desidratação
de ar ....................................... 9000-610-34
1 Compressor .......................... 5250-100-56
1 Instalação de desidratação
de ar ....................................... 1640-100-62
1 V 600 ...................................... 7127-01/021

Power Tower PTS 200/22
0949-200/22
com o modelo VS 600, 1
compressor, instalação de desidratação de
ar e separador de amálgama.
1 Módulo de armário-parte
inferior ................................... 0949-522-52
1 Módulo de armário-parte
superior ................................. 0949-523-52
1 Tubo flexível de pressão ....... 0949-500-02
1 Acessório (saco de plástico) 0948-001-00
4 Carris para portas .................. 0945-100-02
1 Acessório para instalação
de desidratação de ar ........... 0947-001-00
1 Kit de ensaio Orotol-Plus ...... XX02-92-009
1 Instruções de montagem e
de utilização PTS 200 ....... 9000-619-12/30
1 Instruções de utilização
Limpeza e desinfecção ......... 9000-605-10
1 Instruções de utilização
VS 600 ............................... 9000-605-73/30
1 Instruções de montagem
Instalação de desidratação
de ar ....................................... 9000-610-34
1 Separador de amálgama ..... 7805-100-50
1 Compressor .......................... 5250-100-56
1 Instalação de desidratação
de ar ....................................... 1640-100-62
1 VS 600 .................................... 7128-01/021

3.1 Acessórios especiais
As partes a seguir indicadas não estão
incluídas no volume de entrega.
Poderá encomendar-se qualquer uma dessas
partes sempre que seja necessário!
Redutor de pressão ..................... 6040-992-00

3.2 Consumíveis
Caixa de reciclagem ....................
Filtro do compressor ....................
Filtro da instalação de
desidratação de ar .......................
Filtro asséptico da instalação
de desidratação de ar .................

7805-032-00
0832-982-00
1610-121-00
1640-981-00

4. Características técnicas
Modelos PTS 200/01 e PTS 200/02

Aplicáveis a todos os modelos

Voltagem V
400 /3~
Frequência Hz
50
Consumo de corrente A/01: 7,1 /02: 9,6
Potência kW
3,4
4,6
Peso aprox. kg
/01: 258
/02: 293

Dimensões
P = 61cm, L = 64 cm, A = 205 cm

Temperatura -25°C a +55°C, 24 h a +70°C
Humidade atmosférica relativa10% a 90%
(sem condensação)

Modelo PTS 200/03
Voltagem V
Frequência Hz
Consumo de corrente A
Potência kW
Peso aprox. kg

Condições ambientais para o
armazenamento e transporte

230 / 3~
50
11,5
4,6
258

Modelos PTS 200/11 e PTS 200/12

Condições ambientais a ter em conta
durante o funcionamento
Temperatura
+10°C a +40°C
Humidade atmosférica relativa até 70%
Nível sonoro dB(A)
Modelo 200/13
Volume do tanque L

aprox. 53
aprox. 56
20

Voltagem V
400 / 3~
Frequência Hz
50
Consumo de correnteA/11: 6,1 /12: 8,6
Potência kW
4,35
Peso aprox. kg
/11: 247
/12: 282

Tipo de protecção

Modelo PTS 200/13

Ligações à terra
Águas residuais DN ....................... 40
Ar evacuado DN ............................. 50
Tubuladura de aspiração DN ........ 50
Tubuladura de ar comprimido mm15x1
Tubuladura de comando ............. 24V~
Conforme o modelo ........... 230V 1~ / 400V 3~

Voltagem V
Frequência Hz
Consumo de corrente A
Potência kW
Peso aprox.
kg

400 /3~
50
9,5
4,33
286

Modelo PTS 200/21
Voltagem V
Frequência Hz
Consumo de corrente A
Potência kW
Peso aprox.
kg

230 / 1~
50
12,8
2,51
240

Classe de protecção
Tipo de funcionamento
Tempo de ligação do
Compressor

IP20
1
S3
50%

As características técnicas de cada
sistema (por exemplo do VS 900)
estão indicadas nas Instruções de
montagem e de utilização, juntamente
fornecidas.

Modelo PTS 200/22
Voltagem V
Frequência Hz
Consumo de corrente A
Potência kW
Peso aprox.
kg

230 / 1~
50
13,8
2,76
251
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5. Descrição de funcionamento
A descrição pormenorizada de
funcionamento de cada aparelho
poderá ser encontrada no respectivo
manual de instruções.
a Interruptor principal: Ligado (I)/Desligado (0)
Mesmo com o interruptor de rede na
posição 0 existe o perigo de
voltagem em determinadas partes
(por exemplo, no interruptor
pneumático, na placa de circuito
impresso da caixa de controlo).
b Indicação da humidade atmosférica relativa
Azul < 30%
Rosa > 30%
c Indicação de pressão
Pressão de conexão 5,5 bar e pressão de
desconexão 7,5 bar
d Para obter mais informação sobre o módulo
de indicação do separador de amálgama,
consultar as Instruções de utilização DÜRR
do separador de amálgama 9000-605-65

5.1 Compressor
O interruptor pneumático liga e desliga
automaticamente o compressor.
Pressão de conexão de 5,5 bar
Pressão de desconexão de 7,5 bar
O ar atmosférico é aspirado para o espaço do
cilindro através do filtro de aspiração e da
válvula de admissão.
O ar é comprimido e os resíduos de óleo
eliminados através do êmbolo no cilindro e é
conduzido para a instalação de desidratação
de ar.

5.2 Instalação de desidratação de ar
O ar húmido, comprimido e aquecido é
refrigerado, seco e filtrado através da
instalação de desidratação de ar. Dessa
forma, a humidade atmosférica relativa, no
reservatório de pressão, mantém-se a um
nível inferior a 30%.

5.3 Máquina de aspiração
A máquina de aspiração activa-se através do
suporte de tubos flexíveis, mediante o
levantamento do tubo flexível de aspiração, ou
da válvula da unidade de lavagem da boca.
O vácuo produzido permite a capacidade de
aspiração às unidades de tratamento.
(300 - 350 L/min. de débito volúmico na
cânula grande)

5.4 Separador de amálgama

A

1
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B

C

D

O separador de amálgama é ligado à conexão
de escoamento da máquina de aspiração.
Este separador limpa de amálgama as águas
residuais, vindas da máquina de aspiração, e
recolhe a amálgama no recipiente colector.

Montagem
6. Condições de
armazenamento e de
transporte
O PTS 200 é fornecido em diversas partes,
por razões de peso, é embalado pela fábrica
e enviado em caixas próprias para o
transporte. Desta forma, os aparelhos estarão
protegidos contra quaisquer danos
provocados pelo transporte.
Transportar o PTS na vertical.
O PTS deverá ser protegido contra a
humidade, a sujidade e contra
temperaturas extremas durante o
transporte e o armazenamento.
(consultar o ponto 4. Características
técnicas
«Temperatura»)
Conservar o material da embalagem
com vista a ser utilizado numa
eventual devolução do aparelho.
Se não for possível conservar a
embalagem, então a mesma deverá
ser eliminada conforme as normas
relativas à protecção do meio
ambiente. A caixa de transporte
poderá ser eliminada como papel
velho.
O PTS deverá ser transportado
apenas sem pressão. Antes de se
proceder ao transporte, o
reservatório de pressão e os tubos
flexíveis de pressão deverão ser
ventilados.
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7. Instalação e primeira
colocação em
funcionamento
O aparelho deverá ser montado,
instalado e colocado em
funcionamento somente por pessoal
especializado e competente.
Por razões de sensibilidade ao ruído e
respeitando a legislação relativa a dispositivos
médicos, recomenda-se que o PTS seja
instalado numa sala contígua. A instalação em
salas destinadas a um determinado fim, por
exemplo, na sala de aquecimento, deve ser
esclarecida previamente em termos de direito
de construção. Não é permitida a instalação
em locais molhados.

1

7.1 Condições ambientais
O aparelho deverá ser apenas instalado e
colocado em funcionamento em locais secos,
bem ventilados e livres de pó.
O PTS 200 deverá ser instalado de forma a
permitir um fácil acesso para a execução de
serviços de manutenção e para a leitura da
placa de características.
O PTS deverá ser colocado num local plano e
suficientemente estável.(O peso do PTS é de
cerca de 293 kg, conforme a versão)
Devido às vibrações do aparelho, deverá
haver uma distância de, pelo menos, 2 cm
entre o Power Tower e qualquer superfície
instalada a seu lado (por exemplo, armários).

2

Cerca de 70% da energia eléctrica
fornecida ao compressor é
transformada em calor e libertada
para o ambiente.
12

As aberturas de aspiração e de ar
evacuado do PTS deverão estar
desbloqueadas.
Dever-se-á verificar se existem quaisquer
objectos por baixo, em frente ou em cima
do PTS (consultar a Figura 1 e 2).
Perigo de sobreaquecimento!
Os cabos da ligação da rede e os tubos
flexíveis de ar não deverão ser dobrados.
A temperatura ambiente não deverá ser
inferior a +10 °C nem superior a + 40 °C, caso
contrário o correcto funcionamento do PTS
não poderá ser garantido. Com uma
temperatura ambiente superior a +40 °C , é
necessário utilizar uma ventilação
complementar por meio de um ventilador
(consultar a Figura 1).
A temperatura ambiente ideal situa-se entre
os + 10 °C e os + 25 °C.

8. Instalação e ligação do
módulo de aspiração
20

8.1 Instalação do módulo de
aspiração
• Retirar o módulo de aspiração da
embalagem e colocá-lo no local previsto.
• Apoiar o módulo de aspiração nos quatro
pés de apoio reguláveis (21) de forma a que
fique plano. Apertar bem as contraporcas
dos pés de apoio ajustáveis.. (Desta forma
evita-se que os pés de apoio se partam.)

máx.
10 cm

3

21

Respeitar a altura máxima dos pés de
apoio de 10 cm e uma distância de,
pelo menos, 2 cm entre o PTS e as
superfícies instaladas a seu lado (por
exemplo, os armários).
• Retirar o dispositivo de segurança de
transporte (20).

8.2 Conectar o tubo flexível de ar
evacuado, o tubo de aspiração e o
tubo de águas residuais às
ligações que se encontram na
base do PTS.
• Conectar o tubo flexível de aspiração e o
tubo flexível de ar evacuado às ligações DN
50 (22 ou 23) do PTS.
22
23

4

Disposição dos tubos recomendada
pela fábrica;
consultar as informações no esquema
9000-617-03/01
• Puxar o tubo flexível de águas residuais, o
tubo flexível de ar comprimido e o cabo
através das aberturas de ligação (22 ou 23)
e deixar provisoriamente no PTS.
Cabos:Cabo da rede 400V / 230V
Cabo de controlo 24V

8.3 Ligação da máquina de aspiração

24

• Ligar o tubo flexível de ar evacuado (24) da
máquina de aspiração à ligação existente
na base do PTS.

• Ligar o tubo flexível de vácuo/secreção (25)
(conforme o modelo da máquina, por
exemplo, V 900 / VS 900) à ligação existente
na base do aparelho.
26
Consultar o ponto 11. Esquema de
conexões
25

5

• Colocar as coberturas laterais e a cobertura
traseira (26).
13

9. Montagem do módulo de
ar comprimido
30 • Desaparafusar os parafusos (30) da placa
distanciadora do módulo de aspiração.
• Colocar o módulo de ar comprimido sobre o
módulo de aspiração.
• Introduzir os 4 suportes de ângulo (31) (para
as placas insonoras) entre os módulos e
31
conectar os módulos com os parafusos (30).
x4

9.1 Montagem do compressor
9.1.1 Versões 400V
- PTS com 1 compressor,
com possibilidade de ser equipado
com dois compressores
- PTS com dois compressores

6

• Desaparafusar a placa de apoio (35) e
retirá-la do PTS.
• Aparafusar o compressor (33) com
amortecedores de borracha-metal (34) na
placa de apoio que foi retirada.
Verificar o lado de montagem correcto
da placa de apoio
(consultar o calibre mestre para
orifícios para a ligação à terra (36).
• Colocar a placa de apoio (35), com o
compressor montado, no PTS e aparafusar.
35

• Fixar o cabo de ligação à terra.

9.1.2 Versão 230 V 1~
PTS com apenas
33
1 compressor
Verificar a posição de montagem do
compressor (37).(O compressor
deverá estar virado para a frente)
34
9.1.3 Versão 230 V 3~
PTS com apenas
35
1 compressor
Verificar a posição de montagem do
36
compressor (37).(O compressor
deverá estar virado para a frente)
Apertar o compressor da conexão
em estrela ao circuito em delta.
Falha de funcionamento

7
14

Consultar as Instruções de montagem em
anexo do
37 PTS 200 Ajuste de 400 V a 230 V 3~
(9000-461-244)

38 • Introduzir os dispositivos de redução de
som (38) nas tubuladuras de aspiração do
compressor e fixar com as braçadeiras de
40
fixação (40).

8

• Fixar o segundo compressor, no interior do
PTS, utilizando os amortecedores de
borracha-metal na placa de apoio.

9

38

• Colocar os dispositivos de redução de som
(38) e fixar.
15

9.2 Fixação da instalação de
desidratação de ar
• Colocar o recipiente colector de água
condensada (44) entre os suportes da
instalação de desidratação de ar.
42 • Desaparafusar os 4 amortecedores de
borracha previamente montados na
instalação de desidratação de ar (42)
e colocá-los sobre os suportes (43).
• Colocar a instalação de desidratação de ar
sobre os suportes (43), previamente
montados, e fixar com porcas de parafuso
(à frente) e porcas de orelhas (atrás) (45)
44
(consultar a Figura 10 e 11).
43

10

Consultar o ponto 15. Manutenção,
Figura 19

45

9.3 Ligação do ar comprimido
• Ligar as conexões de ar comprimido entre o
compressor, a instalação de desidratação
de ar, o tanque e a rede de ar comprimido
(consultar o ponto 11. Esquema de
conexões).

11

9.4 Colocação e ligação do separador
de amálgama
Consultar o ponto 11. Esquema de conexões
e a Figura 13
Posicionar o separador de amálgama
(46) de forma a que a cassete
colectora de amálgama fique
acessível pela parte da frente.

46

12
16

9.5 Ligação eléctrica PTS 200
Os cabos já preparados deverão ser
colocados no PTS, fixados e ligados à placa
(47) (consultar o ponto 12. Esquema de
conexões).
Cabos externos
- Ligação da rede (Placa: X13)
- Contacto de controlo de apoio (X4, 1 e 3)
- Tensão de alimentação de 24 V (X4, 1 e 2)
47
Cabos internos
48 - Máquina de aspiração (Placa: X7)
- Separador de amálgama (X8)
- Compressor (X11 e X12) (consultar também
a Figura 13 «Colocação dos cabos»
49
• Colocar o cabo de ligação (48) do
compressor como indicado na Figura 13 e
segurar com cintas de ligação para cabos
para evitar que se desloque.
• Conduzir o cabo, pela parte de baixo (49),
para a caixa de controlo e introduzi-lo nos
bornes (X11 e X12) da placa.

13

Somente para o modelo PTS 200 / 03
(versão 230 V 3~)
Não conectar a ligação à rede N.
Falha de funcionamento

17

10. Colocação em
funcionamento
• Dispositivo de segurança da rede «Ligado»
Após a ligação à rede através de uma
50 instalação no solo ou no tecto, deverá ser
montado, em circuito fechado, um dispositivo
seccionador multipólos (interruptor multipólos
ou interruptor automático (fusível)) com uma
abertura de contacto de >3mm.
Fusível de protecção do circuito:
(Fusível de protecção do interruptor LS 16A
característica C e D) conforme a norma EN
60898.
Não deverá ser efectuado qualquer
consumo adicional através do fusível
A
(na versão 230V 1~), pois nesse caso
o consumo de corrente máximo
poderá ser ultrapassado.
• Nas protecções do motor da caixa de
controlo, todos os interruptores de arranque
de cor negra (50) deverão estar
pressionados.
• Posicionar o interruptor (55) do interruptor
pneumático na posição «I Auto».
• Ligar o interruptor principal (a) (consultar a
Figura 14).
O compressor activa-se e desliga-se quando
52
se atinge o nível aproximado de
7.5 bar.
• Abrir a torneia de drenagem da água de
condensação (52) e deixar a água escoar.
• Verificar a válvula de segurança.
Desaparafusar o parafuso (54) da válvula de
segurança até que a válvula se solte.
Deixar que a válvula de segurança se solte
somente um pouco e aparafusar novamente
o parafuso (54).
A válvula deverá ser agora novamente
fechada.
54

I
55

14
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Durante esta verificação, o reservatório
de pressão deverá estar sob pressão
(máximo de 7,5 bar).
A válvula de segurança não deverá
ser utilizada para a ventilação do
reservatório de pressão, pois poderá
ficar danificada.
A válvula de segurança está ajustada,
comprovada e selada pela fábrica a
uma pressão de 10 bar. Este ajuste
não deverá ser alterado.

• Ligar a máquina de aspiração através do
levantamento do tubo flexível de aspiração do
suporte de tubos flexíveis ou tocando o
dispositivo de lavagem da válvula da unidade
de lavagem da boca.
A

• Proceder ao controlo das funções do
aparelho e verificar a estanqueidade das
ligações.
Verificar o sentido de rotação na
máquinas de aspiração de corrente
trifásica.
• Desligar a máquina de aspiração através da
fixação do tubo flexível de aspiração no
suporte de tubos flexíveis ou da
desconexão do dispositivo de lavagem da
unidade de lavagem da boca.

15

60

As máquinas de aspiração VS
funcionam ainda durante
cerca de 30 segundos após a
desconexão.
Aquando da indicação simultânea do
sinal de arranque da máquina de
aspiração e dos compressores, os
compressores arrancam com um
breve atraso em relação à máquina de
aspiração.
• Colocar todas as coberturas (60) do
PTS 200.
O PTS deverá ser fechado através
das coberturas. Só desta forma os
ventiladores no PTS poderão
produzir uma ventilação suficiente.

16
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11. Esquema das conexões
11.1 Versão das máquinas VS

20

11.2 Versão das máquinas V

21

12 Esquema de conexões eléctricas
12.1 Versão 400 V 3~

22

12.2 Versão 230 V 1~

23

12.3 Versão 230 V 3~

24

M4 Ventilador
H1 Módulo de indicação
A1 Separador de
amálgama
M3 Máquina de aspiração
M2 Compressor
M1 Compressor
X13 Ligação à rede
3/N/PE AC 400 V

13. Esquema de circuitos eléctricos

13.1 Versão 400V 3~, Parte 1-4
13.1 Parte 1
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13.1. Parte 3
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28
Q4 Interruptor de pressão
M2 Compressor
M1 Compressor
S3 Interruptor principal
X4 Contacto de apoio do tubo flexível de 24 V AC
M4 Ventilador
H1 Módulo de indicação
A1 Separador de amálgama
M3 Máquina de aspiração
X13 Ligação à rede 3/N/PE AC 400 V

Placa de circuito impresso 0947-505-50

13.1. Parte 4

M4
H1
A1
M3
M1
X13

Ventilador
Módulo de indicação
Separador de amálgama
Máquina de aspiração
Compressor
Ligação à rede
1/N/PE AC 230 V

13.2 Versão 230V 1~, Parte 1-4
13.2. Parte 1
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13.2. Parte 3
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32

Q4 Interruptor de pressão
M1 Compressor
S3 Interruptor principal
X4 Contacto de apoio do tubo flexível de 24 V AC
M4 Ventilador
H1 Módulo de indicação
A1 Separador de amálgama
M3 Máquina de aspiração
X13 Ligação à rede 1/N/PE AC 230 V

Placa de circuito impresso 0947-505-52

13.2. Parte 4

M4
H1
A1
M3
M1
X13
Ventilador
Módulo de indicação
Separador de amálgama
Máquina de aspiração
Compressor
Ligação à rede
3/PE AC 230 V

13.3 Versão 230 V 3~, Parte 1-4
13.3. Parte 1

33

13.3. Parte 2

34

X4
X3

Contacto de apoio do tubo flexível de 24 V AC
Indicação da parte superior

13.3 Parte 3

35

36

Q4 Interruptor de pressão
M1 Compressor
S3 Interruptor principal
X4 Contacto de apoio do tubo flexível de 24 V AC
M4 Ventilador
H1 Módulo de indicação
A1 Separador de amálgama
M3 Máquina de aspiração
X13 Ligação à rede 3/PE AC 230 V

Placa de circuito impresso 0947-505-51

13.3 Parte 4

A

D

C
B

Utilização
14. Operação
a Interruptor
Conexão e Desconexão do PTS
b Indicação da humidade atmosférica
relativa
Azul < 30%
Rosa > 30%
c Indicação de pressão
Pressão de conexão 5,5 bar e pressão de
desconexão 7,5 bar

17

D

d Para obter informações sobre as
indicações luminosas do separador de
amálgama, consultar as «Instruções de
utilização DÜRR do Separador de
amálgama 7800/7801» 9000-605-65

15. Manutenção
Os trabalhos de manutenção
na máquina de aspiração, a limpeza e
a desinfecção das instalações de
aspiração, da instalação de
desidratação de ar e do separador de
amálgama, deverão ser efectuados
segundo as indicações seguintes.
• Substituir o filtro fino do suporte de tubos
flexíveis.
- semanalmente -

18

• Substituir o filtro de germes do ar evacuado
(se existente)
- de 2 em 2 anos Filtro 0705-991-05
• Substituir os filtros finos do compressor (63)
e da instalação de desidratação de ar (62).
-anualmente62
Filtro fino para o compressor (63)
1 unidade 0832-982-000
Filtro fino para a instalação de desidratação
de ar (62)
1 unidade 1610-121-00
Filtro asséptico da instalação de
desidratação de ar (62)
1 unidade 1640-981-00
63

19

O deslocamento para a frente dos
dispositivos basculantes da instalação
de desidratação de ar facilita a
substituição anual do filtro (consultar a
Figura 19).
37

Localização de erros
65
66

S2

A

16. Os compressores não
funcionam
Se o PTS estiver equipado com 2
compressores, poderá funcionar
igualmente com apenas um
compressor tal como descrito a
seguir.
• Desligar o PTS através do interruptor
principal (a).
• Posicionar o interruptor S2 (65) na posição
1.
• Ligar novamente o interruptor principal (a).
Acende-se o LED vermelho (66)
• Ligar novamente o interruptor pneumático
(55).
O PTS começa a funcionar com um
compressor.
Para mais informações, consultar as
Instruções de utilização
dos componentes.

Eliminação residual
I
20

55

17. Eliminação do aparelho
• Desligar o PTS da rede eléctrica.
• Deixar sair o ar comprimido, do reservatório
de ar comprimido, através da abertura da
torneira de drenagem da água de
condensação (52) (consultar a Figura 14).
• As partes em contacto com a amálgama,
tais como o separador de amálgama, o filtro
e os tubos flexíveis, etc., deverão ser
eliminadas de acordo com as
regulamentações nacionais existentes a
esse respeito.
• A unidade de controlo integrada, a placa de
circuitos impressos e os componentes
electrónicos devem ser eliminados como
sucata electrónica.
• As restantes partes poderão ser eliminadas
conforme as disposições locais em vigor.
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