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MANUAL DE INSTRUÇÕES
                    BEM-VINDO!

CORTINAS DE AR

Bem Vindo!

         É com enorme satisfação que recebemos você, com mais um integrante do 
grande e satisfeito grupo de Clientes SURYHA. 

         Neste manual você encontra-rá todas as informações necessárias para 
instalar e utilizar Seu equipamnento, bem como mantê-lo limpo e em 
funcionamento.

         No final deste manual Você encontra o certificado de garantia, onde consta 
o prazo de garantia que a SURYHA oferece para esse equipamnento, a contar de 
sua NF de compra.

Em caso de dúvidas, reclamações e sugestões, favor entrar em contato:
(54)3027-1377    E-mail:   marketing@arsystem.com.br
Em caso da necessidade de encaminhamento em garantia, ou para solicitação de 
peças de reposição, contactar:
(54)3027-1377    E-mail:   garantiassuryha@arsystem.com.br
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MANUAL DE INSTRUÇÕES
              DESEMBALAGEM

CORTINAS DE AR

Desembale o equipamento:

1- Abra a caixa, cortando a fita com cuidado para não                2- Vire a caixa de ponta-cabeça, segurando o equipa
danificar o equipamento.                                                              mento com uma das mãos.

3- Remova a caixa com cuidado, puxando com ambas
as mãos, tomando o devido cuidado para que o equipa
mento permaneça no chão, enquanto a remove.

4- Retire com cuidado o plástico que envolve o equiamento, calços de isopor.

5- Somente instale, ligue e use a cortina de ar após ter lido na íntegra e atenciosamente todo o conteudo
deste manual de instruções.

6- Não deixe o plástico ao alcance de crianças, pois podem se sufocar. Mantenha as crianças longe de 
objetos cortantes ou ponteagudos.

7- Após certificar-se que o equipamento foi instalado e esta em perfeito funcionamento, indicamos o
envio do material da embalagem a uma usina de reciclagem.
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                    INSTALAÇÃO

1- Para a instalação da cortina de ar, escolha um local que ofereça uma fixação segura e sem possibilidade
de vibração, utiliza calços de borracha atrás dos suportes para isolar ainda mais o equipamento da base
de instalação. Certifique-se de não haver aberturas ou pontos de saída de ar que possam inluir no funciona
mento da cortina de ar.

2- Posicione a cortina de ar entre 1,50 e 3,0m de altura.

1,5 ~3,0m

3- Em casos que a largura do vão for maior que o tamanho máximo de módulo disponível, sugerimos a 
instalação de dois ou mais módulos até o fechamento completo do vão, observando a distância de 
20mm entre as cortinas de ar.

4- Não instalar o equipamento em locais onde ele esteja sujeito a jatos de água, umidade excessiva
e ou agentes corrosivos.
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                    INSTALAÇÃO

5- Remova o suporte da cortina de ar soltando os parafusos de fixação localizados na parte trazeira inferior.

6- Com os suportes removidos da cortina de ar, fixe-os firmemente, observando a distância entre os mesmos
para posterior encaixe do equipamento.

7- Encaixe a cortina de ar na parte superior do suporte, conforme mostra a figura, siga os passo 1,2, e 3
após recoloque os parafusos de fixação retirados no ítem 5.

Suportes

Parafuso de 
fixação

Parafuso de 
fixação
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                    UTILIZAÇÃO

Painel

Defletor

Tomada de ar

Controle remoto

Saída de ar

Suportes

Plug de energia

Aterramento

1- Após o equipamento instalado, conecte o plug de energia a uma tomada, efetue o aterramento para sua
maior segurança.

2- No painel, bem como no controle remoto você encontra um botão unico, onde será possível ligar/desligar
 e selecionar as velocidades.

3- Ligando x Velocidades:
    - Um click, liga velocidade baixa, indicada para vaões de  1,5 a 2,1m de altura, sem vento externo.
    - Dois clicks, liga velocidade média, indicada para vãos de 1,5 a 2,1m de altura, com vento externo.
    - Três clicks, liga a velocidade alta, indicada para vãos acima de 2,1m.
    - Clique mais uma vez para desligar o equipamento.

   

 Obs.: As sugestões de uso não se aplicam a controle de insetos, poeiras, etc.. Em ambientes não climati
zados, onde deseja-se apenas efetuar o controle destes agentes, utilize se possível a velocidade máxima.

 

Ligando e selecionando a velocidade:

Conhecendo a Cortina de ar:
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                    UTILIZAÇÃO

Defletor de ar:

Para que a barreira de ar seja eficiente, torna-se necessária a regulagem do defletor de ar, avaliando a
necessidade, conforme as figuras abaixo:

Regule o defletor manualmente.

Figura 01 Figura 02 Figura 03

Ambiente
Ambiente

Ambiente

FIGURA 01 - A cortina de ar esta instalada internamente, deseja-se proteger o ambiente interno contra
a entrada de insetos, poeiras, odores, etc.. Direcionar o fluxo de ar para fora, gerando uma pressão
positiva em direção dos mesmos. Utilizar velocidade máxima, se possível. 

Obs.: Esta regulagem nunca deve ser utilizada com ambiente climatizado.

FIGURA 02 - A cortina de ar esta instalada internamente, deseja-se proteger a climatização, ar refrigerado
aquecido, além de oferecer boa proteção contra agentes externos. Regular o defletor a 90º, com a barreira
de ar paralela ao solo. Observar os indicadores de velocidades no menu UTILIZAÇÃO.

FIGURA 03 - A cortina de ar esta instalada internamente, deseja-se proteger o ambiente externo contra
a saída de insetos, poeiras, odores, etc.. Direcionar o fluxo de ar para dentro, gerando uma pressão
positiva em direção dos mesmos. Utilizar velocidade máxima, se possível.

Obs.: Esta regulagem nunca deve ser utilziada com ambiente climatizado. 07
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  SEGURANÇA, LIMPEZA E
                        VIDA ÚTIL. 

Segurança:

1- Não inserir sob hipótese nenhuma objetos na saída de ar ou nas tomadas de ar, podendo ocorrer quebra dos
rotores, ou choques elétricos.

2- Nunca obstruir a saída ou a tomada de ar.

3- Não expor a cortina de ar a umidade ou ambientes altamente corrosivos. Nunca lavar o equipamento com jatos
de água.

4- Não remover a carenagem frontal com o equipamento conectado a tomada de energia.

5- Não utilizar a cortina de ar com cordão elétrico, plugue ou outros componentes danificados. Não tentar
desmontar, consertar o produto. A substituição de peças danificadas só pode ser feita por serviço técnico
especializado.

Limpeza e Vida Útil:

1- Desconecte o plug de energia da tomada.

2- Utilize apenas sabão neutro e pano umidecido.

3- Caso necessário, remova a carenagem frontal, efetuando com cuidado a limpeza interna com um pincel SECO
nunca utilizar água, apenas pano levemente umidecido.

4- Após efetuar a limpeza interna, recolocar a carenagem frontal e  aguardar 2 horas para ligar o equipamento.

Dados Técnicos:
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                       GARANTIA 

CONTATO DEPARTAMENTO DE GARANTIA E PÓS-VENDA SURYHA:
garantiassuryha@arsystem.com.br
(54)3027-1377
Segunda à Sexta das 8:00 as 12:00h e das 13:20 as 17:00h
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