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VAC-U-GUN™ INSTALAÇÃO & MANUTENÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMANHOS DA LINHA DE AR COMPRIMIDO 
As linhas de ar comprimido deverão ser classificadas conforme o tamanho para manter a pressão a um mínimo. A 
mangueira de ar comprimido (não incluída) deverá ter 1/4” I.D. até 10’ (3m) de comprimento, 3/8” I.D. até 25” (7.6m) 
de comprimento. Não use conexões restritivas como conexão rápida que podem causar falta de alimentação no Vac-u-
Gun causada pela queda excessiva da pressão na linha.   
 
FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO  

Para melhor performance utilize linha de 80 a 100 PSIG (5.5 a 6.9 BAR). Com sua devida filtração e separação da 
sujeira, umidade e óleo do ar comprimido, o Vac-u-Gun funcionará por anos sem necessidade de manutenção.  

Use um Filtro Separador de 10 micron na entrada do ar comprimido (Filtro Separador de Dreno Automático Modelo 
9001 não incluído).  Para prevenir problemas associados com óleo, use um filtro removedor de óleo. (Filtro Removedor 
de Óleo Modelo 9005 não incluído).  O Filtro Removedor de Óleo deve ser usado após o Filtro Separador Automático.  
Os Filtros deverão ser  usados  próximos do Vac-u-Gun, entre 10 a 15' (3 a 4.6m) é o ideal. 

 
O USO DO VAC-U-GUN 

CUIDADO! 
 

Fixe o tubo da mangueira ou o saco na saliência do parafuso , quando usado para sucção, para evitar possível dano. 

É uma boa idéia para ficar familiar com o bico anelado interno.  Este bico anelado interno determina qual a 
extremidade da pistola produz a sucção, e qual a extremidade produz o sopro.  Para mudar a direção de fluxo, 
desparafuse a porca e remova o bico anelado.  Reinstale o bico anelado sendo que os orifícios apontem para a 
extremidade que você quer  a exaustão do ar.  (Há um "O"– ring em cada extremidade do bico anelado). 

Para carregar pó, fragmentos, fumaça ou partes pequenas, uma mangueira pode ser presa a qualquer um ou ambas as 
extremidades do Vac-u-Gun. 

 
ADVERTÊNCIA: Não use com qualquer material,  que possa criar uma mistura explosiva. 
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COMO O VAC-U-GUN FUNCIONA 
 
A Vac-u-Gun  usa ar comprimido como fonte de energia e não tem nenhuma parte móvel.  O ar comprimido (ar 
primário) esvazia por uma série de orifícios para produzir jatos de ar de alta velocidade.  Estes jatos de ar perdem a 
velocidade para induzir um fluxo de massa de ar circunvizinho (ar secundário) em grandes volumes.  Este ar 
secundário é atraído para uma extremidade (extremidade do vácuo), mistura com o ar primário, então esvazia na outra 
extremidade gerando uma rajada de ar concentrada. 
 
PROBLEMAS & MANUTENÇÃO  

Se a sucção do Vac-u-Gun reduzir, confira a pressão instalando um calibrador na entrada de ar comprimido do Vac-u-
Gun. Grandes quedas de pressão é possível devido a linhas de tamanhos menores, conexões restritivas e elementos de 
filtro entupidos. 
 
Para substituição ou conserto de peças do filtro e do regulador entre em contato com a EXAIR no 1-800-903-
9247 ou techelp@exair.com. Fone (513) 671-3322 para fora dos USA e Canadá. 
 
LIMPEZA 
Se o Vac-u-Gun entupir  por contaminantes , inspecione a unidade desmontando. O Vac-u-Gun consiste em três partes 
componentes: o corpo da pistola, um bico interno anelado e uma tampa rosqueada que segura o anel no lugar.  
Inspecione cada parte para verificar contaminação por sujeira e um possível película de óleo no anel de bico. 
 
Limpe cada parte com uma limpeza moderada ou solvente desengraxante e um pano. Reajunte o Vac-u-Gun, tendo 
certeza se há um "O"-ring em cada extremidade do bico anelado. Também é importante notar a direção dos orifícios do 
bico pois isto determina qual a extremidade que produzirá a sucção.   
 
Sempre limpe a mangueira de vácuo e acessórios depois de cada uso. 
 
 
Se a limpeza rotineira não resolve seus problemas de desempenho,   
por favor contate:   
 

Henderson Indústria e Comércio Ltda. 
Telefone: (11) 4399.2992 
FAX:  (11) 4341.5535 
E-mail: henderson@henderson.com.br 
Website: http://henderson.exair.com 

 
 
 
 
 
 
 

Entrada de Ar 
Comprimido 

Tampa 
Direção para o Vácuo 

Direção para o Ar 

Remova a tampa para mudar a direção do fluxo de ar como mostrado abaixo.
Verifique de incluir o “O” –anéis quando montar novamente o Vac-u-Gun 


