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Instalação e manutenção 

As unidades de tratamento de ar da Marca FAST modelo FM devem ser correctamente 

instaladas e objecto de manutenção preventiva de forma a garantir o seu correcto 

funcionamento desde a entrada em funcionamento e durante a vida do equipamento, devendo 

as recomendações abaixo indicadas ser cumpridas, quando válidas para o equipamento em 

questão. 

 

1. Advertências: 

- A rede de alimentação eléctrica à qual o aparelho vai ser ligado deve estar em conformidade 

com as normas em vigor. 

- O aparelho deve ser correctamente ligado a uma eficiente ligação à terra, como previsto nas 
normas de segurança eléctrica em vigor. Em caso de dúvida solicite o controlo da rede por 
parte de pessoas profissionalmente qualificadas. 

- O aparelho só deve ser instalado e utilizado de acordo com a regulamentação em vigor, para 

o fim para que foi concebido. Instalá-lo e usá-lo de forma diferente ou com acessórios 

estranhos pode ser perigoso. 

- O fabricante não pode ser responsabilizado por danos que eventualmente resultem da 

instalação, utilização ou manutenção incorrectas, e/ou devido a reparações efectuadas por 

pessoal não qualificado. 

- Nunca utilize a unidade para apoiar outros equipamentos. 
 
- Antes de abrir a porta da unidade, certifique-se que todas as partes eléctricas foram 
desligadas. Em particular, certifique-se que o ventilador está desligado e não pode ser 
inadvertidamente ligado. 
 

- Cuidado com as arestas vivas que possam existir no interior da unidade 

- Nunca subir ou caminhar sobre a unidade 
 

 

2. Arranque do equipamento: 

-Verificar se não existem corpos estranhos no interior do módulo. 

- Verificar se a turbina roda livremente, sem contacto com a voluta do ventilador 

- No caso em que os ventiladores são de transmissão indirecta, verificar o alinhamento entre a 

polia motora e movida. 

-Verificar a tensão da correia. Após as primeiras horas de funcionamento voltar a verificar e 

ajustar se necessário. 
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- Verificar se as características da alimentação eléctrica são as correctas para o motor em 

questão e garantir que o equipamento está conectado a uma eficiente ligação à terra. 

- Alimentar electricamente o motor, de acordo com as indicações presentes no motor, e 

verificar se o sentido de rotação da turbina é o correcto. 

- Com as tampas de acesso fechadas verificar se o consumo eléctrico do motor está de acordo 

com o indicado na sua chapa de características.  

Atenção: a intensidade absorvida nunca deve ser superior à indicada na chapa de 

características do motor. 

- Verificar se não existem vibrações ou ruídos anómalos. 

 

 

3. Manutenção  

Os equipamentos de tratamento de ar carecem, periodicamente, de manutenção para 

executarem correctamente a função para a qual foram concebidos. A frequência com que a 

manutenção é executada depende das características ambientais onde o equipamento está 

inserido e do seu número de horas de funcionamento, pelo que, o que abaixo se indica deve 

ser encarado como orientativo.  

 

3.1 Secção de ventilação  

Operações a realizar: 

-Verificar se não existem corpos estranhos no interior do módulo. 

-Verificar o aperto de todos os parafusos, afim de evitar vibrações indesejadas. 

-Verificar o estado dos apoios anti-vibratórios. 

-Verificação, limpeza e lubrificação (se necessário) de chumaceiras e rolamentos. 

-Verificar o alinhamento entre a polia motora e movida. 

-Verificação da tensão e desgaste das correias de transmissão. 

-Limpeza interior geral 

 

Frequência de manutenção: bimensal 
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3.2 Secção de Filtragem 
 

Operações a realizar: 

- Verificar se não existem corpos estranhos no interior do módulo. 

- Verificar o aperto de todos os parafusos, afim de evitar vibrações indesejadas. 

- Verificar se a manta filtrante não apresenta nenhum corte. 

- Verificar o estado de colmatação dos filtros (limpar ou substituir caso seja necessário). 

-Limpeza interior geral 

Frequência de manutenção: quinzenal 

 

3.3 Secção de Aquecimento 
 

Operações a realizar: 

- Verificar se não existem corpos estranhos no interior do módulo. 

- Verificar o aperto de todos os parafusos, afim de evitar vibrações indesejadas. 

- Verificar as ligações à bateria. 

- Verificar e limpar (se necessário, tendo atenção para não danificar) as alhetas das baterias. 

- No caso de haver alhetas deformadas, repô-las na posição correcta com um “pente” 

adequado. 

-Limpeza interior geral 

Frequência de manutenção: Anual 

 

3.4 Secção de atenuação 
 

Operações a realizar: 

- Verificar se não existem corpos estranhos no interior do módulo. 

- Verificar o aperto de todos os parafusos, afim de evitar vibrações indesejadas. 

- Verificar o estado e fixação dos bufles acústicos 

-Limpeza interior geral 

Frequência de manutenção: Anual 
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Resolução de problemas: 

Problema Causa possível Verificar Possível solução 

Motor com consumo 
muito elevado 
 
 
 
 
Caudal de ar em excesso 
 
 
 
 
 
Caudal de ar insuficiente 
 
 
 
 
 
 
Ruído em excesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não atinge a temperatura 
de set-point 
 
 
 
 
 
Excesso de desgaste na 
correia 

-Ponto de funcionamento 
diferente do previsto 
- Excesso de caudal 
 
 
 
 

-sistema de distribuição 
de ar, perda de carga de 
carga da instalação 
sobrestimada. 
 
 
-sistema de distribuição 
de ar, perda de carga de 
carga da instalação 
subestimada. 
 
 
 
-Caudal demasiado 
elevado, velocidade de 
passagem muito elevada 
-Perda de carga 
demasiado elevada 
 
-Rolamentos danificados, 
componentes metálicos 
danificados 
-Componentes em 
movimento 
desequilibrados. 
 
 
-Caudal de ar em excesso 
-Caudal de água 
insuficiente  
-Temperatura de água 
demasiado baixa 
 
 
-tensão incorrecta das 
correias 
-alinhamento incorrecto 
das polias 
 

-Verificar a 
capacidade e a perda 
de carga. 
-Velocidade do 
ventilador 
 
-Verificar a caudal e a 
perda de carga 
-Velocidade do 
ventilador 
 
 
-Verificar a caudal e a 
perda de carga 
-Velocidade do 
ventilador 
 
 
 
- Verificar a caudal e a 
perda de carga. 
 
 
 
 
-Rolamentos, estado 
dos componentes 
 
 
-vibrações estranhas  
 
 
 
-Caudal de ar 
 
 
 
 
 
 
-Verificar a tensão das 
correias 
-Verificar o 
alinhamento das polias 

-reduzir a velocidade 
de rotação 
- Criar uma perda de 
carga na instalação 
 
 
-reduzir a velocidade 
de rotação 
- Criar uma perda de 
carga na instalação 
 
 
-Aumentar a 
velocidade de rotação 
(de acordo com a 
potência disponível do 
motor e velocidade 
máxima do ventilador) 
 
-Diminuir o caudal  
- Evitar zonas de 
funcionamento 
instável do ventilador 
 
 
-Substituir 
rolamentos, 
componentes 
danificados 
-Calibrar o ventilador 
 
 
 
-Reduzir o caudal de 
ar 
 
 
 
 
 
-Ajustar a tensão das 
correias 
-Alinhar as polias. 

 

Nota - Tenha em atenção que as unidades de tratamento de ar novo são integradas num sistema geral. Por esta 

razão, as falhas podem ser causadas por outros componentes do sistema, a interacção incorrecta entre a unidade e o 

sistema, ou condições ambientais diferentes das especificadas para o projecto da unidade.  


