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Manutenção
1 – Remova-o da linha.
2 – Antes de soltar os parafusos coloque
o atuador em uma bancada limpa.
3 – Retire os parafusos que prendem a
tampa superior, remova a trava dos modos
manual e automático e logo após retire os
parafusos da tampa lateral no lado do
volante, para poder retirar o sem-fim e a
coroa.
CUIDADOS NA REMONTAGEM:

4 – A superfície para a aplicação das
vedações deve estar limpa e livre de
marcas.
5 – a coroa e o sem-fim deveram estar
livres de materiais estranhos que podem
comprometer o funcionamento do atuador.

Operação
1- Girar o volante no sentido anti-horário
para abrir e no sentido horário para
fechar.
2- para alterar entre modo manual ou
modo automático desrosquear a trava,
posicionar a alavanca na posição
desejada e rosquear novamente a trava.
Obs: em dificuldade de acionamento do
modo manual girar o volante ate que
ocorra o encaixe entre o sem-fim e coroa.
Trava

Modo Manual

Modo Automático

Instalação na válvula
1 – Verifique a posição do encaixe da
chaveta.
2 – Verifique a posição dos parafusos de
fixação na válvula.
3 – Verifique a posição do atuador aberto
ou fechado, pois este devera ser fechado
conforme a válvula ou de acordo
conforme o cliente necessita.
4 – Após a Instalação devera ser feito
uma regulagem aberto e fechado nos
parafusos de batente que se encontram
na lateral do atuador.

Manuseio
1- Evite batidas ou quedas (poderá causar
empenamento no eixo sem-fim ou no volante
afetando o funcionamento do atuador).
2- Nunca manuseie-o pelo volante.
3- Certifique-se que o atuador esta na Posição
correta conforme a válvula.

Armazenagem
O

material deve ser mantido
fora da ação do sol, chuva,
maresia sem que sejam
retiradas suas proteções
(nunca em contato com a areia)

Mantenha com graxa o sem-fim e a coroa.
Recomenda-se abrir e fechar o atuador a
cada 6 meses, quando estiver em estoque.
Quando estocado mantenha sobre pallets
com a extremidade da haste para baixo.

Garantia do Produto Usimontec
A USIMONTEC garante a performance do
produto por um período de 12 meses em
operação ou 18 meses a partir da data de
entrega.
A utilização do atuador de modo, ou em
condições, inadequadas acarreta perda da
garantia.
Os produtos enviados aos clientes são
providos de nota fiscal e certificado de
qualidade.
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