
Sistema de Secagem JetAir 

Programa de Manutenção 

Preventiva do Soprador JET-2X 

c/Lubrificação Automática 

 
Sumário 

Este documento contorna o esquema de Manutenção Preventiva do JetAir (PM) e da lista de partes de 

suporte. O esquema PM é projetado para maximizar a performance, confiabilidade, e a vida útil do seu 

Sistema de Secagem JetAir. A JetAir recomenda seguir estritamente o esquema PM para minimizar tempos 

de inatividade inesperados. 

 
Condições de Operação 

Condições de operação que afetam diretamente nos intervalos de serviço e trocas de componentes incluem 

altitude, temperatura ambiente, contaminação ou poluição do ambiente (particulares e aerossóis), velocidade de 

operação dos sopradores, ciclo de trabalho, e qualidade da linha de energia. 

 
Intervalos de Serviço 

O esquema abaixo lista os intervalos para o serviço, e/ou trocas específicas de consumíveis ou componentes do 

seu Sistema de Secagem JetAir. Os intervalos PM do seu sistema específico foram estimados pelos anos extensos 

de operação do JetAir em vários ambientes distintos. Entretanto, seu ambiente atual e condições de operação 

podem variar das nossas estimativas e podem necessitar ajustes nos intervalos de serviço futuramente. 

 
Sumário do Esquema PM 

 

Item de Manutenção 
Serviço de 
Manutenção 

Intervalo Instruções 

 
 
 

Conjunto do Filtro1
 

Pré-Filtro – Abra a 
Célula da Escuma 

Lave 2 semanas 
Remova o pré-filtro e lave com água e 
detergente leve. Deixe secar, e então recoloque 

 
 

Conjunto do Filtro 

 
 

Remova & Substitua 

 
 

3-6 meses2
 

Lave o filtro conforme necessidade (pelo 

menos uma vez no mês) com água morna, 

deixe secar, e então recoloque. O filtro pode 

ser lavado até 3 vezes antes de começar a se 
deteriorar. Remova o filtro velho e troque a 

cada 3-6 meses dependendo da gravidade do 

ambiente. 

 
 

Componentes de Ar 

 
Inspecione e ajuste 
os componentes de 

ar 

 
 

6 meses3
 

Inspecione mangueiras: Procure por 
vazamentos de cortes, buracos, ou 

mangueiras soltas e troque ou aperte as 

abraçadeiras das mangueiras conforme 

necessidade. Inspecione os JetBlasts e ajuste 

a montagem e distância e ângulo do JetBlast 

para focar propriamente nos recipientes. 

 
 

Cartucho de Auto Lubrificação 

 
 

Remova & Substitua 

 
3-5 anos ou se 

estiver “sem graxa” 

 
Remova o cartucho auto lubrificante e 

substitua. 

 
Motores dos Sopradores 

Inspecione o Motor, 
Remova, Substitua, 

e Opere – Em novos 
sopradores4

 

3-5 anos ou se 
'Motor Temp Light' 

= ON 

Remova o Soprador. Inspecione o motor e o 
impulsor por danos físicos. Remova o 

impulsor e a placa preta. Então remova, 
substitua, e opere os novos rolamentos 

frontais e traseiros por instrução. 
1O Conjunto do Filtro inclui o Filtro e o Pré-Filtro (abra a célula da escuma) 
2Depende da contaminação do ambiente 0-3 (0=Limpo – Mude a cada 6 meses, 1=Baixo – Mude a cada 5 meses, 2=Moderado -  

Mude a cada 4 meses, 3=Alto – Mude a cada 3 meses) 
3As abraçadeiras das mangueiras devem ser checadas inicialmente pelo o seu aperto um mês depois do comissionamento do sistema de 

secagem 
4Remoção dos rolamentos, substituição, e operação devem ser realizados por um técnico mecânico qualificado. Realizar a 

operação do rolamento é crítico para estender a vida útil do rolamento – Veja a sessão ‘Esquema de Operação dos Rolamentos’. 



Lista das Partes para Troca1
 

 

A lista de partes abaixo corresponde às partes citadas na tabela anterior. 

Descrição da Parte Parte N° JetAir Descrição 

Pré-Filtro apenas (abra a célula da escuma) FILT-SM-PRE Filtro coalescente customizado para 

ambientes alimentícios Filtro + Conjunto do Pré-Filtro FILT-SM-BEV 

Rolamento Frontal - JET-2X – 5a Geração BEAR-SKF-05-SPN2
 Rolamentos frontais e traseiros 

customizados de cerâmica para rápida 
velocidade e para vida útil máxima Rolamento Traseiro - JET-2X – 5a Geração BEAR-SKF-05-SPN2

 

Cartucho de Auto Lubrificação MOTO-ALU-KIT Cartuchos de lubrificação automática de 
graxa 

JET-2X – Soprador - Completo J2X-3-ALU-F 
Conjunto do Soprador JET-2G com 

Impulsor, Voluta & Auto Lubrificação – 
20HP/480VAC 

JET-2X - Impulsor MOTO-J2/2X-IMP Impulsor JET-2G 

1O cliente diminui o tempo de inatividade com um estoque de partes para troca adequado 
2Usar qualquer rolamento diferente do Rolamento de Alta Velocidade JetAir 5ª Geração vai resultar em falhas prematuras 

 

 
Esquema de Operação do Rolamento 

Uma vez que os novos rolamentos estão instalados em seus eixos e o motor esta remontado, estes devem passar 

por um procedimento de ‘operação’ como descrito na tabela abaixo. O processo de operação garante a distribuição 

adequada do lubrificante de alta temperatura / alta velocidade em todas as superfícies do rolamento. A falha da 

operação nos novos rolamentos vai criar um excesso de fricção que resultará em superaquecimento e diminuição da 

vida útil do rolamento. 

 
O procedimento de operação abaixo é feito sem o impulsor montado em seu eixo. 

 

Passo 
Velocidade do 

Motor - Hz 

Tempo de 

Operação (secs) 

Tempo de 

Parada (secs) 
Número de 

Ciclos 

1 150 20 120 5 

2 220 20 120 5 

3 240 20 120 5 

4 260 30 120 10 

 
 

Os Sistemas de Secagem JetAir são projetados para serem quase livres de manutenção. Todavia, a manutenção 

citada é crítica para a vida útil do sistema. 

 
Em adição ao que foi dito anteriormente, a JetAir recomenda o uso de um pano úmido para limpar as portas 

de acrílico como um procedimento diário. Durante este procedimento, o técnico deve procurar por partes 

soltas e apertá-las conforma a necessidade. Se o produto seco estiver absorvendo os componentes do túnel, 

estes devem ser limpos com um jato de água. 


