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SILENCIADORES MODELO 9070 A 9075 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
 

 
Pressão Máxima Temperatura Máxima 

300 psi 160°F (71ºC) 
 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SILENCIADORES 
Para instalar o sistema completo do silenciador, simplesmente aperte com a 
mão a unidade na posição vertical de forma que o reservatório esteja no 
fundo para coletar qualquer líquido reclassificado pelo silenciador. (Veja 
Figura 1) Se for necessário, retire os parafusos reclassificadores de fixação 
com a chave Allen de 5/64 fornecida e puxe para baixo o elemento 
reclassificador de forma que a conexão plana do silenciador seja acessível. 
(Veja Figura 2) Aperte o silenciador com uma chave no plano, e então 
substitua o elemento reclassificador e re-aperte os parafusos de fixação. 
  
 INSTALAÇÃO DO KIT RECLASSIFICADOR  
Para nstalar o kit reclassificador do silenciador sobre os silenciadores de 
metal existentes, lubrifique o O-ring com o pacote de lubrificação fornecido 
e deslize o silenciador reclassificador sobre o silenciador de metal com um 
movimento de torcedura até que os parafusos de fixação alinhem sobre a 
conexão plana no silenciador. Use a chave Allen fornecida para apertar os 
parafusos de fixação. Não faça em cima de aperte demais os parafusos de 
plástico, pois podem ser danificados. 
 
RESERVATÓRIO DO DRENO 
O fluxo do silenciador reclassificador/silencioso inclui um plugue do dreno que é empurrada no reservatório. Se desejar, 
use uma superfície plana como uma moeda, para extrair o plugue para 
remoção de óleo e um tubo com diâmetro de ¼" para transferir o fluido  
para um reservatório maior. 
 
SUBSITUIÇÃO DO ELEMENTO 
O elemento do silenciador reclassificador / silencioso pode e deve ser 
substituído periodicamente. Note o controle de pressão “back pressure” 
quando o elemento for novo. Um aumento do controle do fluxo “back 
pressure” de 2 psig sobre a anotação original requer substituição. Veja 
quadro para substituição do número da peça do elemento. Pode ser 
necessárias a remoção e escoação do silenciador inteiro se óleo excessivo 
estiver presente. Use a caixa do novo elemento para descartar o elemento 
velho. 
 

Dimensões do 
Tubo 

(polegadas) 

Reclassificador/Silencioso 
Sistema do Silenciador 

Reclassificador 
Substituição do 

Elemento 
1/8 9070 900553 
1/4 9071 900553 
3/8 9072 900554 
1/2 9073 900554 
3/4 9074 900555 
1 9075 900555 

 
Para substituição ou reparo de peças do filtro e do regulador, entre em contato com a EXAIR através do fone:  

1-800-903-9247 ou techelp@exair.com Ligue para (513) 671-3322 para fora dos USA e Canadá. 

 
11510 Goldcoast Drive ▪ Cincinnati, OH, USA 45249-1621 
(513) 671-3322 ▪ FAX (513) 671-3363 ▪ E-mail: techelp@exair.com 
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Se você tiver qualquer pergunta ou problemas, por favor, contate: 
 
Henderson Indústria e Comércio Ltda  
Av. Álvaro Guimarães 1455 Planalto - CEP: 09890-003  
São Bernardo do Campo São Paulo Brazil 
Tel: (11) 4399.2992 ▪ Fax: (11) 4341.5535 
E-mail: Henderson@henderson.com.br 
 


