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Montagem Básica

Para uma aplicação e utilização correta do Conjunto de Preparação de Ar, recomenda-se ler a seguir 

as orientações abaixo:

A. BUJÃO - utilizado caso exista a necessidade de inversão do manômetro.

B. DRENO MANUAL - utilizado para remoção do condensado e impurezas acumuladas no interior do 

copo. realize esta drenagem com uma leve pressão de dedo sobre a lateral do dreno. Realize esta 

operação periodicamente e sempre com o conjunto pressurizado.

C. CONEXÃO DE ENTRADA - entrada de ar comprimido proveniente da rede de distribuição.

D. MANÔMETRO - possui uma contraporca para que seja colocado na posição correta sem 

prejudicar, com apertos excessivos, o mecanismo interno.

E. PARAFUSO DE REGULAGEM - efetua a regulagem do óleo lubrificante, até que se consiga uma 

gota de óleo a cada ciclo completo do equipamento.

F. BUJÃO DE REPOSIÇÃO - tem a função de aliviar a pressão interna para a remoção do copo 

reservatório de óleo.

G. CÚPULA VISORA - por ela temos visualização da quantidade de gotas estabelecidas pela 

regulagem do Parafuso de Regulagem.

H. PROTETOR DE COPO - (para modelo ½") para sua remoção gire-o para direita ou esquerda 

efetuando uma pequena pressão com a mão para baixo, pressionando o botão vermelho. Para 

recolocá-lo faça a operação inversa.

I. MANOPLA DE REGULAGEM - observando a seta indicativa na parte superior, podemos aumentar 

ou reduzir a pressão de trabalho. Na série médio as manoplas possuem trava de regulagem.

J. CONEXÃO DE SAÍDA - saída do ar regulado e lubrificado.

K. SUPORTE DE FIXAÇÃO - faça a fixação do conjunto pelo suporte e mantenha-o na posição 

vertical.



Dados Técnicos

Considerações Importantes

–Os copos e a cúpula visora, devem ser limpos somente com água e sabão neutro.

–Evite a instalação do conjunto de preparação de ar, com copos em policarbonato em ambientes com uso de óleo 

sintético ou com contaminação de aerossóis ou vapores que possam atacar a estrutura do policarbonato.

–O óleo recomendado deve ser mineral, sem aditivos, com viscosidade SAE 10 ou ISO 32.

–Reabastecer o copo até 10mm antes do nível máximo.

Lubrifil Lubrifil

Atenção

Sempre trabalhe com segurança dentro de seu ambiente de trabalho. Procure identificar possíveis pontos que 
possam causar algum acidente ou trabalho perigoso.
Se a sua bomba BOZZA apresentar algum defeito de funcionamento, não permita que pessoas inabilitadas 
tentem consertá-la. Utilize nossa Assistência Técnica que possui  pessoal especializado e peças originais. Entre 
em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, pelo telefone 0800-195050 (ligação gratuita).

Perca de Garantia

µDefeitos ou danos resultantes do uso inadequado do produto pelo cliente.
µDefeitos ou mau funcionamento não informado ao SAC da BOZZA durante o período de garantia.
µDefeitos ou danos decorrentes de intervenção no produto realizada por terceiro não autorizado pela BOZZA.
µProdutos que tenham tido o número de serie removido, adulterado ou tornado ilegível.
µDefeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto.
µProdutos operados fora dos índices máximos informados.
µDefeitos e danos causados por agentes naturais ( enchente, maresia) ou exposição excessiva ao calor.
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