
 
 
                                 

                    LISTA DE 
PROCEDIMENTOS DE 
     MANUTENÇÃO 

 
 

PROCEDIMENTOS 
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1. Limpe o filtro da bacia mensalmente 
ou quando necessário  

            

2. Limpe e esvazie a bacia 
trimestralmente ou quando 
necessário 

            

3. Verifique se a válvula de purga está  
operacional - mensalmente 

            

4. Lubrifique a bomba e o motor da 
bomba (siga as instruções do 
fabricante) 

            

5. Verifique o nível da bacia e ajuste a 
bóia caso necessário - mensalmente 

            

6. Verifique o sistema de distribuição 
de água e a direcção dos pulverizadores 
- mensalmente 

            

7. Verifique os eliminadores de gotas - 
trimestralmente 

            

8. Verifique as pás dos ventiladores 
para detectar fendas, os pesos de 
calibre em falta e vibrações - 
trimestralmente 

            

9. Lubrifique a chumaceira de 
rolamentos do veio do ventilador – a 
cada 1000 horas ou trimestralmente 

            

10. Lubrifique o rolamento do motor 
do ventilador – cada 2 a 3 anos 

            

11. Verifique e ajuste a tensão das 
correias - mensalmente 

            

12. Mover a base do motor para 
verificar e lubrificar – anualmente ou 
quando necessário 

            

13. Verifique a grelha dos ventiladores, 
grelhas de aspiração e ventiladores – 
remover sujidade e resíduos - 
mensalmente 

            

14. Verifique e limpe o acabamento de 
protecção galvanizado – raspe e 
revestir com ZRC inox – limpar e polir  
- anualmente  

            

15. Verifique a qualidade de água para 
determinar contaminação biológica. 
Contacte uma empresa de tratamento 
de águas para um programa de 
tratamento - regularmente 

            

 
Acessórios opcionais 
 
1. Verifique e limpe entre as sondas da 
resistência eléctrica - trimestralmente 

            

2. Verifique caixa de derivação para 
detectar humidade e cabos soltos na 
resistência eléctrica - semestralmente 

            

3. Verifique a acumulação de 
sedimentos na Resistência eléctrica - 
trimestralmente 

            

4. Verifique a caixa de derivação do 
controlador electrónico do nível de água 
para detectar humidade e cabos soltos 
– semestralmente 

            



5. No controlador electrónico do nível 
de água limpe a acumulação de 
sedimentos nas sondas - 
trimestralmente  

            

6. No controlador electrónico do nível 
de água limpe dentro do tubo - 
anualmente 

            

7. Verifique e limpe detritos da válvula 
solenóide– quando necessário 

            

8. Verifique o compartimento do 
interruptor de vibração para detectar 
humidade e cabos soltos - 
mensalmente 

            

9. Ajuste a sensibilidade do interruptor 
de vibração - anualmente 

            

 
Em períodos de inactividade 
 
3. Um ou mais meses – rodar 10 vezes 
o veio do motor do ventilador – 2 
vezes por semana 

            

4. Um ou mais meses – medir a 
resistência eléctrica da bobinagem do 
motor - semestralmente 

            

 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliente ________________ Local da Manutenção _______________________Modelo/Nº Série__________________ 
 
Data da Manutenção _______ / ____ / _____ Técnico Responsável _______________________________________ 
 
Assinatura do Cliente _________________________ 
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