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INTRODUÇÃO
Este manual irá ajudá-lo a obter o máximo da sua Esfregadeira com condutor Nilfisk-Advance.  Ler o manual na totalidade antes da manutenção da máquina.
Nota: Os números em negrito entre parênteses indicam um item ilustrado nas páginas 9-10.
Este produto destina-se apenas para uso comercial.

PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Quando necessárias, as reparações deverão ser levadas a cabo pelo seu Centro de assistência autorizado Nilfisk-Advance, que emprega técnicos de assistência 
formados na fábrica e mantém um inventário de peças e acessórios sobressalentes originais da Nilfisk-Advance.

Contatar o REVENDEDOR NILFISK-ADVANCE mencionado abaixo para reparação de peças ou assistência.  Por favor, indicar o modelo e o número de série 
sempre que tratar de um assunto relacionado com a sua máquina.

(Revendedor, apor a etiqueta de assistência aqui).

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
O número do modelo e o número de série da sua máquina são mostrados na Placa de identificação situada na máquina.  Estas informações são necessárias 
sempre que encomendar peças sobresselentes.  Utilizar o espaço abaixo para anotar o número de modelo e o número de série da sua máquina, para futura 
referência.

NÚMERO DO MODELO __________________________________________________

NÚMERO DE SÉRIE _____________________________________________________

TRANSPORTANDO A MÁQUINA

 ADVERTÊNCIA!
Antes de transportar a máquina numa caminhonete aberta ou reboque, assegurar-se de que: . .
• A máquina está bloqueada com segurança - ver as localizações de fixação (25).
• Todas as portas e tampas de acesso encontram-se fixadas (colocar fita adesiva e enfaixar, conforme necessário).
• O freio de estacionamento da máquina está acionado.

REBOQUE

 ADVERTÊNCIA!
Se a máquina precisar ser rebocada ou empurrada, certificar-se de que o interruptor da chave (alimentação principal) (J) se encontra na posição DESATIVADA e 
que não movimenta a máquina mais rapidamente do que o passo de caminhada normal (2-3 mph, 3-5kph) e apenas em pequenas distâncias.

OUTROS MANUAIS DISPONÍVEIS
Os manuais seguintes são disponibilizados pelo Departamento de Serviço de Literatura Nilfisk-Advance, para a sua Esfregadeira com condutor:
• Lista de peças - Formulário número 56042516 - Adgressor
• Lista de peças - Formulário número 56042517 – BR 850S, BR 1050S
• Instruções de utilização - Formulário número 56041988 (inglês, espanhol) - Adgressor
 56041989 (Dinamarquês, norueguês, sueco, finlandês) – BR 850S, BR 1050S
 56041990 (Alemão, francês, holandês, russo) – BR 850S, BR 1050S
 56041991 (Espanhol, português, italiano, grego) – BR 850S, BR 1050S
 56041992 (Estônico, letão, lituano, esloveno) – BR 850S, BR 1050S
 56041993 (Eslovaco, tcheco, polonês, húngaro) – BR 850S, BR 1050S
 56041994 (Turco, inglês) – BR 850S, BR 1050S
• Número do manual do programador Curtis 56043101

INFORMAÇÕES GERAIS

Placa de 
identificação
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ATENÇÕES E ADVERTÊNCIAS
SÍMBOLOS
A Nilfisk-Advance utiliza os símbolos que se seguem para assinalar situações potencialmente perigosas.  Ler estas informações atentamente e tomar as medidas 
necessárias para proteger pessoas e bens.

 PERIGO!
É utilizado para avisar quanto a perigos imediatos que provocarão ferimentos pessoais graves ou morte.

 ATENÇÃO!
É utilizado para chamar a atenção para uma situação que poderá provocar graves ferimentos pessoais.

 ADVERTÊNCIA!
É utilizado para chamar a atenção para uma situação que poderá provocar ligeiros ferimentos pessoais ou danos na máquina ou noutros bens.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA
Estão incluídos avisos e precauções específicos para chamar a sua atenção para o possível perigo de danos na máquina ou ferimentos físicos.

 ATENÇÃO!
• Esta máquina deve ser operada somente por pessoas devidamente capacitadas e autorizadas.
• Evitar paragens repentinas com a máquina carregada em rampas ou em planos inclinados.  Evitar fazer viragens bruscas.  Utilizar velocidades reduzidas 

em descidas.  Em rampas, limpar apenas enquanto estiver a subir.
• Manter faíscas, chamas e materiais fumegantes afastados das baterias.  São libertados gases explosivos durante o funcionamento normal.
• O carregamento das baterias produz gás hidrogênio, altamente explosivo.  Carregar as baterias somente em áreas bem ventiladas e longe de chamas 

livres.  Não fume durante o carregamento das baterias.
• Remover todas as joias quando trabalhar próximo dos componentes elétricos.
• Desligar o interruptor de chave (O) e desconectar as baterias antes de proceder à manutenção dos componentes elétricos.
• Nunca trabalhar debaixo de uma máquina que não tenha blocos ou suportes de segurança a apoiá-la.
• Não espalhar produtos de limpeza inflamáveis, nem utilizar a máquina sobre ou perto destes produtos nem em áreas onde existam líquidos inflamáveis.
• Não limpar esta máquina com um dispositivo de alta pressão.

 ADVERTÊNCIA!
• Esta máquina não está aprovada para utilização em estradas ou caminhos públicos.
• Esta máquina não é adequada para a recolha de poeiras perigosas.
• Não utilizar discos escarificadores ou mós.  A Nilfisk-Advance não se responsabiliza por quaisquer danos nas superfícies do pavimento provocadas por 

escarificadores ou mós (que também podem provocar danos no sistema de acionamento da escova).
• Quando estiver a trabalhar com esta máquina, certificar-se de que não coloca em risco terceiros, principalmente crianças.
• Antes de executar qualquer serviço de manutenção, ler atentamente todas as instruções relativas a essa função.
• Não deixar a máquina sem vigilância sem antes ter desligado o interruptor de chave (O), retirado a chave e acionado o freio de estacionamento.
• Desligar o interruptor de chave (O) antes de substituir as escovas e de abrir qualquer painel de acesso.
• Tomar as devidas precauções para evitar que o cabelo, joias ou peças de vestuário largas fiquem presos em peças em movimento.
• Ser cuidadoso quando estiver a deslocar esta máquina a temperaturas abaixo do ponto de congelação.  Se houver água nos depósitos de solução ou de 

recuperação ou ainda nas linhas do tubo, esta poderá congelar, danificando as válvulas e os acessórios.  Enxaguar com líquido do limpa para-brisas.
• As baterias devem ser retiradas da máquina antes desta ser limpa.  A eliminação das baterias deve ser feita de forma segura, em conformidade com os 

regulamentos ambientais locais.

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES



4 - NÚMERO FORMULÁRIO 56043136 - Adgressor™ / BR 850S, BR 1050S

Especificações gerais comuns a todos os modelos

Comprimento da máquina 61 in. (155cm)
Altura da máquina 54 in. (137,5cm)
Largura chassi máquina 32 in. (82cm)
Capacidade do reservatório da solução detergente 42 gal. (157l.)
Capacidade do reservatório de recuperação 42 gal. (157l.)
Nível de pressão sonora, conforme IEC 60704-1 (ao operador) 68 dB(A)
Vibrações nos controles manuais (ISO 5349-1) 1,12 m/s2

Vibrações no assento (EN 1032) 0,35 m/s2

Velocidade de transporte (Máximo Fren.) 4,5 mph  (7,3 kphm)
Velocidade de transporte (máximo ret.) 3,15 mph (5,1 kphm)
Grau de habilidade  (Transporte) 20%/ 11,5 gra.
Grau de habilidade   (Operando   Lavando) 8%/ 4,6 gra.
Motor de tração à roda 1,5 hp, 1100 watt
Motor de aspiração (3 fases) 0,75 hp, 560 watt
Elevador de água de aspiração para um motor (vedado) 68 in.

(Adaptador do orifício aberto 1”) 18 in.
Elevador de água de aspiração para dois motores (vedado) 78 in.

(Adaptador do orifício aberto 1”) 25 in.
Fontes de alimentação (baterias) (6) 6 volt @ 20 à hora
Peso da bateria (305 Amp) STD 90 lbs. (198kg)
Peso da bateria (395 Amp) Opc. 121 lbs. (266kg)
Dimensões do compartimento da bateria (aprox.)
  Altura (máx.) 16,5 in. (42cm)
  Largura (máx.) 22,25 in. (56,5cm)
  Comprimento (máx.) 25,25 in. (64,1cm)

Carregadores da bateria – ver sistema elétrico Seção da bateria

ESPECIFICAÇÕES

Altura

Comprimento

VISTA LATERAL DIREITA

VISTA DE CIMA

Largura do 
chassi

Largura do 
limpador



NÚMERO FORMULÁRIO 56043136 - Adgressor™ / BR 850S, BR 1050S - 5

Especificações comuns à dimensão da cabeça

Designação do modelo:  (28”)=Adgressor 2820 D e 2820 C (BR 850S / 32”)=Adgressor 3220 D e 3220 C / BR 850S, (35”)=Adgressor 3520 D e 3520 C (BR 
1050S / 38”)=Adgressor 3820 D e 3820 C / BR 1050S

28” BR 850S / 32” 35” BR 1050S / 38”

Largura da máquina com limpador (inglês) 32,55 in. 41,18 in. 41,18 in. 46,09 in.
  Métrico 82,67cm 104,59cm 104,59cm 117,06cm

Tamanho da escova de lavagem (quant. de 2 para 28” e 32”)(quant. de 3 para 35” e 38”)
 (Disco)
   Diâmetro 14,25 in. (36cm) 16 in. (40,6cm) 12,00 in. (30,48cm) 13,00 in. (33,02cm)
 (Cilíndrica)
   Diâmetro 5,75 in. (14,6cm) 5,75 in. (14,6cm) 5,75 in. (14,6cm) 5,75 in. (14,6cm)
   Comprimento 27 in. (68cm) 31 in. (79cm) 34 in. (86cm) 37 in. (94cm)

Motor da escova de lavagem (disco) (1) 1,5 HP 1100 watt (1) 1,5 HP 1100 watt (3) 0.6 HP 448 watt (3) 0.6 HP 448 watt
(Cilíndrica) Todos os modelos 

cilindros usam
(2) 0,75 HP 560 watt

Velocidade da escova de lavagem (disco) 250 RPM 250 RPM 250 RPM 250 RPM
(Cilíndrica) 900 RPM 900 RPM 900 RPM 900 RPM

Largura de viragem do corredor mínima 63 in. (160cm) 63 in. (160cm) 63 in. (160cm) 63 in. (160cm)

Peso líquido da máquina* (inglês) 657 lbs. 657 lbs. 657 lbs. 657 lbs.
  Métrico 298 kg 298kg 298 kg 298 kg

Peso bruto da máquina** (inglês) 1553 lbs. 1553 lbs. 1553 lbs. 1553 lbs.
  Métrico 705 kg 705kg 705 kg 705 kg

Largura de limpeza (caminho de lavagem) 
(inglês)

28 in. 32 in. 35 in. 38 in.

  Métrico 71cm 81cm 89cm 97cm

Taxa de cobertura por hora (4 MPH) (inglês) 49.280 ft2 56.320 ft2 61.600 ft2 66.880 ft2

  Métrico 4578m2 5232m2 5722m2 6213m2

Taxa de cobertura por hora (2,5 MPH) (inglês) 30.800 ft2 35.200 ft2 38.500 ft2 41.800 ft2

  Métrico 2861m2 3270m2 3576m2 3883m2

*Peso líquido: Máquina padrão sem opções, tanques de recuperação e solução vazios, sem escovas de lavagem amovíveis nem baterias instaladas.
**Peso bruto: Máquina padrão sem opções, tanques de recuperação e solução cheios, sem escovas de lavagem amovíveis e baterias de 305 AH.
***Listagens dos watt mostram os valores máximos.

ESPECIFICAÇÕES
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PLANO DE MANUTENÇÃO
Os intervalos de manutenção fornecidos são para condições operacionais normais.  As máquinas usadas em condições operacionais severas podem necessitar 
de manutenção mais frequente.

ITEM DE MANUTENÇÃO Diário Semanal Mensal Anual
Carregar as baterias •

Verificar/Limpar depósitos e tubos •
Controlar/Limpar/Rodar as escovas/lustradores •

Controlar/Limpar/Ajustar o limpador • •
Controlar/Limpar o flutuador de corte da aspiração •

Controlar/Limpar filtro(s) de espuma do motor de aspiração •
Limpar a tremonha no sistema cilíndrico •

Controlar o nível de água célula(s) de cada bateria •
Inspecionar as saias do compartimento das escovas •

Inspecionar e limpar o filtro de solução •
Controlar o pedal/freio de estacionamento em busca de desgaste e ajuste •

Limpar a calha da solução no sistema cilíndrico •
Lubrificar - engraxar encaixes •
* Controlar escova de carvão •

Nota: Consultar as seções individuais do sistema da máquina para informação de manutenção.
* Ter Nilfisk-Advance:
Verificar as escovas de carbono do motor de aspiração (quant. de 2) uma vez por ano ou após 300 horas de operação.
Verificar as escovas de carbono do motor da escova (quant. de 4) uma vez por ano ou após 500 horas de operação.
Convém notar que se as escovas do motor de aspiração ou da escova forem de 9,5mm (3/8 in) ou menos, deve substituí-las.
Verificar as escovas de carbono do motor de tração à roda a cada 500 horas de operação.  O comprimento original de cada escova é de 20mm (25/32 in).  
Substituir quando estiverem com menos de 9,5mm (3/8 in) para obter a mesma eficácia do motor do que com uma nova escova.

 ATENÇÃO!
Desligar o interruptor de chave, engate o freio de estacionamento e desconectar a bateria antes de proceder à manutenção da máquina.

LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA
Uma vez por mês, bombear uma pequena quantidade de graxa em cada encaixe de graxa na massa até a graxa extravasar em torno dos rolamentos.
As localizações do encaixe de graxa são:
• Junta universal do eixo da roda de direção
Aplicar, uma vez por mês, uma leve camada de óleo de máquina para lubrificar:
• Corrente de direção
• Pontos do pivô geral para o limpador, lingagem da escova e saiais laterais
• Roscas do botão de ajuste do ângulo de montagem do limpador

BATERIAS E CARREGADORES
Atenção: Ver a seção do manual do sistema elétrico para obter os requisitos do sistema carregador e instalação da bateria.

ESPECIFICAÇÃO DA GRAXA DO MOTOR DE TRAÇÃO À RODA
Se for necessário substituir a graxa do alojamento da engrenagem do motor de tração quando forem realizados serviços de reparação (por exemplo, se na 
inspeção for detectada contaminação da graxa).  Limpar os conjuntos de engrenagens e alojamento e re-embalar.  Utilizar uma graxa à base de lítio com ponto 
de fusão alto, multifunções, contendo aditivos que forneçam propriedades antioxidantes, anticorrosão e de boa lubrificação.  Utilizar uma quantidade total de 4,9-
5,6 oz. (140-160g) de graxa para realizar a manutenção da caixa de engrenagens.
A graxa utilizada deve ter uma resistência à água e estabilidade mecânica excelentes, bem como uma elevada capacidade de transporte de carga.  A graxa MR 
158 é particularmente recomendada para aplicações automotivas, incluindo para a lubrificação do rolamento da roda.  Disponível NLGI de consistência 3.

Ponto de gota 
médio °C

Penetração ASTM trabalhada 
(mm / 10) a 25 °CGrau Base

Graxa MR 158 180 220 / 250 Lítio*
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Advance Adgressor 2820, 3220, 3520, 3820 Models 
Nilfisk BR 850S, 1050S 

Disc and Cylindrical 
PM Checklist 

Defect Codes 
Customer  A needs adjustment

B binding
Address  C dirty or contaminated

D damaged, bent or torn
City  St  Zip   L leaks

M missing
Model  Serial   Hours  W worn out 

Ref
OPERATIONAL INSPECTION ITEMS 

OK
Defect Codes 

(circle)

Does
Not

Work
1 Steering A B

2 Drive Pedal Operation (check for Fwd/Rev Drive & any neutral creep) A B D 

3 Seat Safety Switch A  D 

4 Brakes (Service & Parking) A B W 

5 Drive System Performance (reference SVR Manual for Curtis drive programmer speed 
changes)

noisy sluggish 

6 Scrub System (Raise/Lower and auto scrubbing functions) A B 

7 Scrub Brush Pressure Settings (see SVR Manual programming, 3 different modes) A B 

8 Squeegee System (Raise/Lower and auto lift in reverse function) A B 

9 Vacuum Performance (sealed water lift 68" and 1- inch open hole adapter 18 inches) C L W 

10 Solution Control (On/Off and flow volume Min/Max) A   B  L 

11 Emergency Battery Disconnect Control Lever B D 

12 Right Side broom Sweep System Accessory (cylindrical only) A B D 

13 Tilt Steering Mechanism and Seat A B      D 

14 Optional Accessories (headlight, safety beacon, etc.) D

15 Main Control Board Special Program Options (check all applicable program settings, 
reference SVR Manual 56043097); Example, Fault Recall Mode, Etc. 

Program as needed 

16 Battery Charger Operation D

Ref
VISUAL INSPECTION ITEMS 

Comments OK
Defect Codes 

(circle)

Does
Not

Work
17 Scrub Brushes, check for wear and rotate A  B  D  W 

18 Scrub Brush Motor(s) and disc machine gearboxes Carbon Brushes B  L  W 

19 Scrub Brush Drive Belt, wear (cylindrical only) A  D  W 

20 Scrub Brush Deck Actuator Motor A  B  D  W 

21 Brush Drive Plate Retainer Clips (disc) D  M 

22 Scrub Deck Skirts A  B  W 

23 Solution Solenoid Valve C  L 

24 Solution Flow Control Valve and Linkage A  B  D  W 

25 Solution Tank, Delivery Hoses & Filter Clean Filter Screen C  L

26 Vacuum Motor Carbon Brushes Wear Limit 3/8” W

27 Vacuum Motor Gaskets and Filters L  W 

28 Vacuum Float Ball & Cage Assembly Clean Float C  M 

29 Recovery Tank Cover Gasket C  D  L 

30 Recovery Tank Drain Hose & Cap Flush C  L 

31 Squeegee Pick-Up Tool & Hose Back flush C  L 
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Copyright 2004 Nilfisk-Advance. Page 2 of 2 10/21/2004

Ref
VISUAL INSPECTION ITEMS (continued)

Comments OK
Defect Codes 

(circle)

Does
Not

Work
32 Squeegee Blades (clean & rotate) A  C  D  W 

33 Squeegee Mount Wheel (lubricate) 1 Grease Zert A  C  W 

34 Squeegee Lift Actuator Motor & Cable A  B  D 

35 Battery Pack Condition (clean & water) Load Test C  W 

36 Front Drive Wheel Motor Carbon Brushes C  W 

37 Front Drive Tire (rim fastener torque) Tread Wear W 

38 Brake Band Lining Wear Adjust Free Play A  B  W 

39 Drive Pedal Linkage (neutral return) Torsion Spring A  B 

40 Steering Chain (lubricate & tension) 1/4” Deflection A  B  C 

41 Steering Column (knob & plunger spring) also Universal Joint Grease A  D 

42 Rear Wheels W 

43 Sweep Debris Tray (cylindrical only) C

NOTE: For additional service information see service manual form number 56043136. 
Defect Codes A needs adjustment C dirty or contaminated M missing
 B binding D damaged, bent or torn W worn out
 L leaks

WORK COMPLETED BY: ACKNOWLEDGED BY: 

   
Service Technician Signature Date Customer Signature Date
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1

2

3

4

5

6

7

8
10

11
12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

26

26

ON

OFF

13

25
27

1 Tampa de reservatório da água de 
recuperação

2 Tampa de enchimento do tanque de 
solução detergente

3 Assento do operador
4 Tubo de drenagem do depósito de solução 

detergente
5 Botão de ajuste da inclinação da roda de 

direção
6 Pedal do freio / freio de estacionamento
7 Alavanca de controle de fluxo da solução 

detergente

8 Pedal de acionamento, direcional/
velocidade

9 Tremonha (somente em modelos 
cilíndricos)

10 Roda de acionamento e direção
11 Disjuntor circuito de tração à roda
12 Disjuntor do circuito da roda
13 Interruptor de parada de emergência/

desconexão da bateria
14 Cabeça de lavagem
15 Roda traseira

CONHEÇA SUA MÁQUINA
16 Compartimento da bateria (sob o assento)
17 Flutuador de corte do tanque de 

recuperação
18 Alojamento do filtro do motor de aspiração
19 Conjunto limpador
20 Filtro da solução de detergente
21 Tubo de drenagem do depósito de recolha
22 Conector da bateria da máxima
23 Painel de controlo
24 Botão de ajuste da inclinação do limpador
25 Alavanca de ajuste do assento do 

operador
26 Smart Solutions™
27 Balde do filtro
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A Indicador lavagem DESLIGADO
B Interruptor lavagem DESLIGADO
C Indicador de diminuição da pressão de 

lavagem
D Interruptor de diminuição da pressão de 

lavagem
E Indicador de aumento da pressão de lavagem
F Interruptor de aumento da pressão de lavagem
G Tela do horímetro/pressão de lavagem
H Indicador do interruptor de vara
I Interruptor de vara

J Interruptor de chave
K Indicador do estado da bateria
L Interruptor de seleção da velocidade
M Indicador de seleção da velocidade
N Interruptor do avisador sonoro
O Interruptor de aspiração
P Indicador do sistema de aspiração
Q Indicador do sistema de solução
R Interruptor da solução

PAINEL DE CONTROLE

A
B

C
D

E
F

G

H

I

JK

L
M

N

O

P
Q

R
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DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS BOTÕES DE CONTROLE:
Os controles no Adgressor / BR 850S, 1050S foram concebidos com a operação de um toque em mente. Para lavagem de passagem única, o usuário pode 
simplesmente pressionar um interruptor e todos os sistemas na máquina estão prontos para iniciar.

Para a maior parte das operações de lavagem de passagem única, o operador só precisa utilizar os três interruptores no topo do painel de controle. Esses são 
os interruptores do sistema de lavagem inativa, de diminuição da pressão de lavagem e de aumento da pressão de lavagem. Os interruptores do sistema de 
lavagem podem ser programados para operar em três maneiras diferentes. Consultar a seção de programação para detalhes.
Interruptor de lavagem desligada (B) - Pressionar este interruptor quando a unidade se encontra no modo de lavagem irá fazer com que ocorra o seguinte:
•	 As escovas de lavagem irão inativar-se e a cabeça de lavagem irá elevar-se até à sua posição superior
•	 O caudal de solução detergente será interrompido
•	 A primeira vez que este interruptor é pressionado, o sistema de aspiração/limpador NÃO será desligado. Isso faz com que qualquer água restante possa ser 

colhida sem ser necessário ligar a aspiração. Se o interruptor for pressionado uma segunda vez (pressionado depois que o sistema de lavagem tiver sido 
desligado), o limpador levanta-se e a aspiração é cortada após um atraso de 10 segundos.

•	 A velocidade de velocidade de deslocação será limitada à configuração da velocidade de lavagem
•	 O indicador de lavagem desligada será verde se o sistema de lavagem estiver desligado e pronto para ser ativado. O indicador desliga-se se o sistema de 

lavagem tiver sido ativado. Se o sistema de lavagem tiver sido desligado e a cabeça de lavagem ainda não estiver levantada ou se a cabeça de lavagem 
estiver levantada e não existir peso no assento, o indicador ilumina-se a vermelho. Se existir uma falha no sistema de lavagem, esse indicador pisca a 
vermelho.

Interruptor diminuição da pressão de lavagem (D) – Se o sistema de lavagem se encontrar inativo, pressionar este interruptor fará com que ocorra o seguinte:
•	 Modo aumentar/diminuir a pressão (predefinido de fábrica)

o O sistema de lavagem será ativado com a última definição da pressão de lavagem e a cabeça da escova será abaixada
o O sistema de aspiração é ativado e o limpador é abaixado
o O sistema da solução detergente será habilitado 
o A velocidade de viagem será limitada à configuração da velocidade de lavagem
o Assim que o acelerador é movido da posição neutra as escovas de lavagem começarão a girar e a aspiração inicia. Se a direção for em frente, o 

caudal de solução detergente irá se ativar. Se a direção for retroceder, o limpador irá levantar e o caudal da solução irá parar.
o O indicador de diminuição da pressão de lavagem ilumina-se a verde, se o sistema de lavagem estiver ativo e a pressão estiver definida para 1 ou 2. 

O indicador apaga-se se o sistema de lavagem estiver desligado ou se a pressão de lavagem estiver definida para o seu máximo. O indicador passa a 
amarelo se o sistema de lavagem tiver sido ativado mas a borboleta estiver em ponto-morto.

•	 Modo de pressão fixa
o O sistema de lavagem será ativado com a pressão de lavagem definida para a configuração moderada e a cabeça da escova será abaixada.
o O sistema de aspiração é ativado e o limpador é abaixado
o O sistema da solução detergente será habilitado 
o A velocidade de viagem será limitada à configuração da velocidade de lavagem
o Assim que o acelerador é movido da posição neutra as escovas de lavagem começarão a girar e a aspiração inicia. Se a direção for em frente, o 

caudal de solução detergente irá se ativar. Se a direção for retroceder, o limpador irá levantar e o caudal da solução irá parar.
o O indicador de diminuição da pressão de lavagem (C) ilumina-se a verde, se o sistema de lavagem estiver ativo e tiver sido selecionada a pressão 

moderada. O indicador desliga-se se o sistema de lavagem estiver inativo. O indicador passa a amarelo se o sistema de lavagem tiver sido ativado, 
com a definição de pressão moderada, mas a borboleta está em ponto-morto.

Se a definição de pressão de lavagem intensa estiver selecionada, pressionar esse interruptor seleciona a pressão de lavagem moderada. Se a pressão de 
lavagem moderada já estiver selecionada, pressionar este sensor não produz qualquer efeito.

•	 Modo de lavagem moderada/intensa
o O sistema de lavagem será ativado com a última configuração da pressão de lavagem moderada e a cabeça da escova será abaixada.
o O sistema de aspiração é ativado e o limpador é abaixado
o O sistema da solução detergente será habilitado 
o A velocidade de viagem será limitada à configuração da velocidade de lavagem
o Assim que o acelerador é movido da posição neutra as escovas de lavagem começarão a girar e a aspiração inicia. Se a direção for em frente, o 

caudal de solução detergente irá se ativar. Se a direção for retroceder, o limpador irá levantar e o caudal da solução irá parar.
o O indicador de diminuição da pressão de lavagem (C) ilumina-se a verde, se o sistema de lavagem estiver ativo e tiver sido selecionada a pressão 

moderada. O indicador desliga-se se o sistema de lavagem estiver inativo. O indicador passa a amarelo se o sistema de lavagem tiver sido ativado, 
com a definição de pressão moderada, mas a borboleta está em ponto-morto.

Se a pressão de lavagem intensa estiver ativa, pressionar este interruptor faz com que a pressão retorne à última definição de pressão de lavagem 
moderada usada. Se a pressão de lavagem moderada já tiver sido selecionada quando esse interruptor é pressionado, a pressão de lavagem aumenta até 
ao limite máximo programado para a pressão de lavagem moderada. A pressão passa então à definição mínima de 1.

CONHEÇA SUA MÁQUINA
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Interruptor de aumento da pressão de lavagem (F) – Se o sistema de lavagem se encontrar inativo, pressionar este interruptor fará com que ocorra o seguinte:
•	 Modo aumentar/diminuir a pressão (predefinido de fábrica)

o O sistema de lavagem será ativado com a última definição da pressão de lavagem e a cabeça da escova será abaixada
o O sistema de aspiração é ativado e o limpador é abaixado
o O sistema da solução detergente será habilitado
o A velocidade de viagem será limitada à configuração da velocidade de lavagem
o Assim que o acelerador é movido da posição neutra as escovas de lavagem começarão a girar e a aspiração inicia. Se a direção for em frente, o 

caudal de solução detergente irá se ativar. Se a direção for retroceder, o limpador irá levantar e o caudal da solução irá parar.
o O indicador de aumento da pressão de lavagem ilumina-se a verde, se o sistema de lavagem estiver ativo e a pressão estiver definida para 2 ou 3. O 

indicador apaga-se se o sistema de lavagem estiver desligado ou se a pressão de lavagem estiver definida para o seu mínimo. O indicador passa a 
amarelo se o sistema de lavagem tiver sido ativado mas a borboleta estiver em ponto-morto.

•	 Modo de pressão fixa
o O sistema de lavagem será ativado com a pressão de lavagem definida para a configuração intensa e a cabeça da escova será abaixada
o O sistema de aspiração é ativado e o limpador é abaixado
o O sistema da solução detergente será habilitado 
o A velocidade de viagem será limitada à configuração da velocidade de lavagem
o Assim que o acelerador é movido da posição neutra as escovas de lavagem começarão a girar e a aspiração inicia. Se a direção for em frente, o 

caudal de solução detergente irá se ativar. Se a direção for retroceder, o limpador irá levantar e o caudal da solução irá parar.
o O indicador de aumento da pressão de lavagem (E) ilumina-se a verde, se o sistema de lavagem estiver ativo e pressão intensa tiver sido selecionada. 

O indicador desliga-se se o sistema de lavagem estiver inativo. O indicador passa a amarelo se o sistema de lavagem tiver sido ativado, com a 
definição de pressão intensa, mas a borboleta estiver em ponto-morto.

o Se a definição de pressão de lavagem moderada estiver selecionada, pressionar esse interruptor seleciona a pressão de lavagem intensa. Se a 
pressão de lavagem intensa já estiver selecionada, pressionar este sensor não produz qualquer efeito.

•	 Modo de lavagem moderada/intensa
o O sistema de lavagem será ativado com a última configuração da pressão de lavagem intensa e a cabeça da escova será abaixada
o O sistema de aspiração é ativado e o limpador é abaixado
o O sistema da solução detergente será habilitado 
o A velocidade de viagem será limitada à configuração da velocidade de lavagem
o Assim que o acelerador é movido da posição neutra as escovas de lavagem começarão a girar e a aspiração inicia. Se a direção for em frente, o 

caudal de solução detergente irá se ativar. Se a direção for retroceder, o limpador irá levantar e o caudal da solução irá parar.
o O indicador de aumento da pressão de lavagem (E) ilumina-se a verde, se o sistema de lavagem estiver ativo e pressão intensa tiver sido selecionada. 

O indicador desliga-se se o sistema de lavagem estiver inativo. O indicador passa a amarelo se o sistema de lavagem tiver sido ativado, com a 
definição de pressão intensa, mas a borboleta estiver em ponto-morto.

Se a pressão de lavagem moderada estiver ativa, pressionar este interruptor faz com que a pressão retorne à última configuração de pressão de lavagem 
intensa usada. Se a pressão de lavagem intensa já tiver sido selecionada quando esse interruptor é pressionado, a pressão de lavagem aumenta até ao 
limite máximo programado para a pressão de lavagem intensa. A pressão passa então ao valor mínimo programado para o modo de lavagem intensa.

CONHEÇA SUA MÁQUINA
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Interruptor de vara (I) – Esse interruptor é utilizado quando uma cabeça de lavagem externa é usada. A pressão deste interruptor faz com que o aspiração se 
ligue continuamente, sem ter em consideração a posição de aceleração. Também ativa a bomba de solução opcional. Se o sistema de lavagem estava ligado 
irá ser desligado. Isso inclui o desligamento das escovas, o levantamento da cabeça de lavagem, o corte do caudal da solução (à cabeça de lavagem) e o 
levantamento do limpador. NOTA: o corte automático do motor de aspiração quando o tanque de recuperação está cheio é desabilitado quando a cabeça é 
ativada. O flutuador no tanque de recuperação impede que água entre no motor de aspiração, mas o motor não para.
Interruptor da chave (J) – Interruptor da alimentação principal
Interruptor de seleção da velocidade (L) – Esse interruptor permite que o operador selecione o limite da velocidade de transporte enquanto o sistema de 
lavagem se encontra ativo, permitindo desse modo a lavagem a uma taxa de velocidade superior. Essa opção pode ser desabilitada, se desejado. Consultar a 
seção de programação para detalhes. 
Os limites da velocidade de transporte e lavagem podem ser programados usando o programador de mão Curtis. Para detalhes, consultar a seção do manual de 
controle da velocidade Curtis.
Interruptor avisador acústico (N) – Esse interruptor faz soar o avisador acústico enquanto o interruptor permanecer pressionado.
O avisador acústico funciona ainda como um alarme de apoio automático quando a borboleta passa para a posição de marcha à ré. O volume do alarme 
de apoio é programável. Também pode ser programado para fornecer uma funcionalidade de alerta que soa sempre que a máquina estiver em movimento. 
Consultar a seção de programação para detalhes.
Interruptor de aspiração (O) – Esse interruptor é usado para ligar ou desligar o sistema de aspiração. Quando a aspiração no limpador diminui (exceto se a 
máquina estiver em marcha à ré) e quando a aspiração é desativada, o limpador levanta-se. A pressão desse interruptor faz com que ele alterne entre ligado e 
desligado. A aspiração somente se ativa quando a borboleta é movida a partir da posição de ponto-morto. Permanece ativa durante 10 segundos depois que a 
borboleta retornar ao ponto-morto.
A aspiração também possui uma funcionalidade de corte automático que desliga a aspiração e os sistemas de lavagem, se o tanque de recuperação ficar cheio. 
Este recurso pode ser desabilitado, se desejado. Consultar a seção de programação para detalhes.
Interruptor de solução detergente (R) - Esse interruptor é usado para ligar ou desligar o sistema de solução detergente. Pressionar esse interruptor quando 
o sistema de lavagem foi ativado alterna entre ativado e desativado. O fluxo de solução detergente somente se ativa quando a borboleta é movida a partir 
da posição de ponto-morto para a direção de marcha em frente. O fluxo de solução detergente desativa-se se a borboleta retornar a ponto-morto ou caso se 
movimente para marcha à ré. 
Pressionar esse interruptor quando o sistema de escovas se desativa irá momentaneamente ativar o fluxo da solução detergente para permitir a pré-umidificação 
das escovas de lavagem.

CONHEÇA SUA MÁQUINA
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DESCRIÇÃO DOS INDICADORES NO PAINEL DE CONTROLE:
No geral, as diretrizes seguintes são aplicáveis aos indicadores do painel de controle:
Um indicador vermelho fixo significa que o funcionamento se encontra inibido por algum motivo. Por exemplo, se o sistema de lavagem estiver desativado e o operador 
não estiver no assento, o indicador do sistema de lavagem passa a vermelho, indicando que o sistema não pode ser ativado até o operador se encontrar no assento.
Um indicador vermelho ou amarelo intermitente significa que ocorreu uma falha em um sistema em particular. Um exemplo disso é uma falha por corrente excessiva.
Um indicador amarelo significa que a função particular foi ativada e está num estado pronto, mas não está atualmente ligada. Por exemplo, se um modo de 
lavagem é selecionado e o acelerador se encontra em neutro, o sistema de lavagem, aspiração e indicadores de solução detergente surgirão todos a amarelo, 
indicando que os sistemas estão ativos e prontos para iniciar, quando o acelerador for movido para marcha em frente e/ou marcha à ré.
Um indicador verde significa que o sistema particular está ligado. 
Um indicador verde intermitente significa que o sistema específico está numa condição de desligamento atrasado. Um exemplo disso é quando um modo de 
lavagem é selecionado e a borboleta passa de marcha em frente a marcha à ré ou ponto-morto. Quando isso acontece, o indicador de aspiração pisca a verde, 
indicando que a aspiração ainda está ativo mas será desativado após o período de atraso.
Indicador de lavagem desligada (A): 
• Este indicador será verde se o sistema de lavagem estiver desligado e pronto para ser ativado.
• Se o sistema de lavagem tiver sido desligado e a cabeça de lavagem ainda não estiver levantada ou se a cabeça de lavagem estiver levantada e não existir 

peso no assento, o indicador ilumina-se a vermelho.
• Este indicador irá piscar a vermelho se existir uma falha no sistema de lavagem.
• Este indicador desliga-se se o sistema de lavagem tiver sido ativado.
Indicador de diminuição da pressão de lavagem (C): 
• Esse indicador será amarelo se o sistema de lavagem estiver ativo mas o pedal de acionamento estiver em ponto-morto e a pressão de lavagem atual for 

de 2 ou superior.
• Esse indicador ilumina-se a verde se o sistema de lavagem tiver sido ligado, a pressão de lavagem atual for de 2 ou mais e se a máquina estiver se 

movendo em qualquer direção.
• O indicador apaga-se se o sistema de lavagem tiver sido DESLIGADO e se a pressão de lavagem estiver definida com 1.
Indicador de aumento da pressão de lavagem (E): 
• Esse indicador será amarelo se o sistema de lavagem estiver ativo mas o pedal de acionamento estiver em ponto-morto e a pressão de lavagem atual for 

de 8 ou inferior.
• Esse indicador ilumina-se a verde se o sistema de lavagem tiver sido ligado, a pressão de lavagem atual for de 8 ou inferior e se a máquina estiver se 

movendo em qualquer direção.
• O indicador apaga-se se o sistema de lavagem tiver sido DESLIGADO e se a pressão de lavagem estiver definida com 9.
Tela da pressão de lavagem/horímetro (G):
A tela de caractere único no painel de controle é primariamente utilizada como um visor para a pressão de lavagem. Essa tela é também utilizada para apresentar 
as horas da máquina e quaisquer códigos de falha no sistema de controle.
Se um dos sistemas na máquina estiver ligado ou se a borboleta não estiver em ponto-morto, a tela indica a definição da pressão de lavagem (1-9). Se o sistema 
de lavagem estiver desligado, a tela indica 0.
Ao ligar ou se a máquina estiver inativa durante pelo menos dez segundos, todos os sistemas se desligam e a tela indica as horas da máquina. O formato de 
exibição das horas é o seguinte:
Exemplo 123,4 horas
• A tela apresenta 1 seguido de um curto período em branco
• A tela apresenta 2 seguido de um curto período em branco
• A tela apresenta 3 seguido de um curto período em branco
• A tela indica _ seguido de um curto período em branco, que é usado como símbolo decimal para indicar décimos de hora
• A tela apresenta 4 (décimos) seguido de um longo período em branco
• A sequência da tela repete-se
Indicador do interruptor da cabeça (H):
• Este indicador passa a verde se o interruptor da barra tiver sido LIGADO.
• Este indicador apaga-se se o interruptor da barra tiver sido DESLIGADO.
Indicador do selecionador da velocidade (M):
• Esse indicador é exibido a verde se um modo de lavagem tiver sido selecionado e a velocidade de lavagem mais rápida tiver sido selecionada.
• Esse indicador apaga-se se o interruptor de seleção da velocidade tiver sido DESLIGADO.
Indicador do sistema de aspiração (P):
• Este indicador passa a verde se a aspiração se encontrar ligada.
• Este indicador irá piscar a verde se a aspiração apresentar um atraso de 10 segundos.
• Este indicador passa a amarelo se a aspiração for ativada mas o pedal de acionamento estiver em ponto-morto.
• Este indicador pisca a amarelo se existir uma falha no sistema de aspiração.
• Este indicador desliga-se se a aspiração for desativada e desligada.
Indicador do sistema da solução (Q):
• Este indicador passa a verde se a solução detergente se encontrar ligada.
• Este indicador passa a amarelo se a solução for ativada mas o pedal de acionamento estiver em ponto-morto.
• Este indicador pisca a amarelo se existir uma falha no sistema de solução detergente.
• Este indicador desliga-se se a solução detergente for desativada e desligada.

CONHEÇA SUA MÁQUINA
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DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DE ESTADO DA BATERIA
O indicador de estado da bateria (J) consiste em três luzes, uma verde (G), uma amarela (Y) e uma vermelha (R). A indicação da tensão altera-se em função do 
nível de corte (padrão ou alternativo) selecionado na unidade de controle.  A tensão da bateria alterna entre as várias indicações abaixo listadas:
 Padrão Alternativo
Verde 34,00+ 34,50+
Verde e amarelo 33,00-33,99 34,00-34,49
Amarelo 32,00-32,99 33,50-33,99
Amarelo e vermelho 31,50-31,99 33,00-33,49
Vermelho 31,00-31,49 32,50-32,99
Vermelho intermitente/corte <31,00 <32,50
NOTA:  Consultar o manual de assistência para selecionar o nível de corte alternativo.  Depois que o nível de corte por baixa tensão tiver sido atingido (indicador 
vermelho intermitente), as baterias devem encontrar-se PLENAMENTE recarregadas, para reinicializar o indicador do estado da bateria. O sistema de lavagem 
não funciona até o indicador ter sido reinicializado.

DESCRIÇÃO DA TELA DO HORÍMETRO/ESTADO
A tela de caractere único no canto superior direito do painel de controle é primariamente utilizada como um visor para a função do horímetro.  Essa tela também é 
utilizada para exibir as informações seguintes, consoante o modo em que o controle se encontrar:
• Códigos de erro*
• Definição de ajuste da pressão de lavagem para o modo de lavagem*
• Tela dos parâmetros padrão do sistema de controle*
• Indicador de tanque de recuperação CHEIO*
* NOTA: Consultar (na seção do manual do sistema elétrico) as seções Guia de resolução de problemas da placa de controle principal e Opções do programa 
especial da placa de controle.  Essas seções explicam as descrições do código de erro da máquina e as alterações ao parâmetro predefinido do controlador do 
sistema de lavagem.

CONHEÇA SUA MÁQUINA
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SISTEMA DE DIREÇÃO
REMOÇÃO DO CASQUILHO DO CONJUNTO DA COLUNA DE DIREÇÃO
Coluna superior
1 Ver Figura 1.  Remover o adaptador da roda central (A) do volante.  Forçá-la para fora, usando uma chave de fenda laminada chata.
2 Remover a porca hexagonal do retentor do eixo de direção (B) (usando uma chave chanfrada de 3/4”) e duas arruelas (C e D).  Depois, puxar totalmente 

para trás o volante e removê-lo do adaptador da roda metálico (E).
3 Puxar para fora o adaptador da roda metálico com chave do eixo de direção, usando um extrator de duas mandíbulas.  Com o adaptador da roda removido, 

o copo do tampão em plástico frouxo (F) pode agora ser removido.
4 Remover os (4) parafusos (G) que fixam o casquilho da coluna (H) e retirá-lo da base da coluna (I).
Coluna inferior
1 Inclinar a coluna do volante o mais para trás possível (para próximo do assento).
2 Remover o botão de liberação da coluna de inclinação (J) (roscado) do seu eixo.
3 Remover os (4) parafusos (K) que fixam o casquilho inferior (L) e, de seguida, afastar o casquilho o suficiente para a base da coluna desobstruir o eixo de 

liberação da inclinação através da abertura do casquilho.  Nota: É preciso algum esforço para forçar o casquilho de plástico flexível em torno do eixo de 
inclinação móvel.

4 Segurar no casquilho e puxá-lo para cima para liberá-lo completamente da base da coluna de direção e do conjunto de frenagem do pedal.

FIGURA 1
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SISTEMA DE DIREÇÃO
RETESAMENTO E REMOÇÃO DA CORRENTE DE DIREÇÃO
1 Rodar a chave mestra para a posição desligada e separar a desconexão de emergência do conjunto da bateria (13).
2 Ver Figura 2.  Debaixo da dianteira da máquina, afrouxar os (4) (M) parafusos e puxar a coluna de direção inferior para a traseira da máquina.  Tal é feito 

separando a corrente (N) da roda dentada da direção (O).  Nota de serviço: Usar um tubo chanfrado de 5/8” com uma extensão de 3” para afrouxar os 
parafusos e posicionar corretamente o orifício grande no prato de direção (P), com vista a acessar o parafuso esquerdo mais afastado.

3 Remover ambas as ligações mestre (Q) que fixam a corrente ao prato de direção (P) e, de seguida, remover a corrente do chassi.
4 Remontar as peças pela ordem inversa e ajustar a tensão da corrente de modo a que exista uma deflexão total de 3/16”-1/4” (4,7 – 6,4mm) com pressão 

moderada aplicada ao ponto médio (R) (conforme o ilustrado).  Nota de dica de reparação: Utilizar um espigão ou cunhas entre o chassi e a coluna de 
direção para ajudar a fixar o ajuste da tensão ao apertar os (4) parafusos de montagem da coluna de direção.

Manutenção
1 Inspecionar a corrente em busca de frouxidão e vinculação, retensionar a corrente com 3/16”-1/4” (4,7 – 6,4mm) de deflexão, seguindo as instruções de 

ajuste anteriores.
2 Manter todas as conexões da corrente de direção lubrificadas para impedir um desgaste e união excessivos.

FIGURA 2
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SISTEMA RODA DE TRAÇÃO
DESCRIÇÃO FUNCIONAL GERAL
Ver as figuras 1 e 2.  Uma unidade (M3) da roda de combinação de transmissão de engrenagem/motor de 36V 1,5 HP (magneto permanente) de 1100 watt é 
usada para impulsionar todas as máquinas.  Um controlador da velocidade de estado sólido modelo Curtis 1237 PMC (A1) regula (saída) as funções do motor de 
tração à roda de MF/MA de velocidade variável.  A unidade do controlador situa-se à esquerda do assento do operador, por detrás do painel de acesso elétrico.  
O potenciômetro R1 montado no pedal do operador aporta ao controlador (A1) as exigências direcionais e de velocidade desejadas do operador da máquina.

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO CONTROLADOR DO SISTEMA DO MOTOR DE 
ACIONAMENTO
Ver Figura 2.  Para tornar operacionais os circuitos de controle interno dos controladores da velocidade A1 (alimentá-los), os dois interruptores S1 (chave) e S2 
(assento) devem ser encerrados.  Esse circuito aporta 36V positivos (+) ao terminal N. 15 (*KSI) do pino de controle da velocidade A1.  O disjuntor F2 70 Amp 
fornece uma entrada do circuito de corrente alta positiva (carga) ao terminal do controlador B+ (fio Blu/Orn).  O fio preto da nivelação da bateria negativa (-) 
fornece a conexão de terra da bateria ao terminal B- para ambos os circuitos de controle e carga.
Ver Figura 3.  Pressionando o pedal em MF ou MA faz com que o eixo do potenciômetro se mova 5,75K Ohm (R1) para fora de sua definição equilibrada 
centrada (ponto-morto). (Convém notar que o potenciômetro nesse modelo é único comparado com o potenciômetro utilizado no modelo Adgressor / BR 
850S, 1050S anterior. Possui um resistor adicional incorporado no limpador e vem pré-ajustado, como parte do conjunto do pedal de acionamento. Com esse 
movimento do eixo do pot, o valor de resistência do pot altera-se, o que gera um sinal de tensão variável (0-5 volts).  Esses sinais de entrada da tensão da placa 
de controle são o que alimenta os relés direcionais de MF e MA, o que seleciona a polaridade do motor e também gerencia a ativação e desativação da tensão 
da bateria (**PWM) que altera a velocidade do motor.
*KSI: Entrada do interruptor da chave
**PWM: Modulação da largura do impulso, também denominada por “intermitência”, é uma técnica que ativa e desativa muito rapidamente a tensão da bateria, 
controlando dessa forma a velocidade do motor.

VISÃO GERAL DA OPERAÇÃO DE SELEÇÃO DO MODO DE ACIONAMENTO
O controlador de velocidade A1 permite a operação em dois modos distintos: modo 1 (M1) e modo 2 (M2).
O modo 1 (M1) é o intervalo da velocidade de transporte e é automaticamente selecionado quando o sistema de lavagem é DESLIGADO (cabeça para cima).  
Isso permite uma operação da velocidade do veículo variável máxima.
O modo 2 (M2) é o intervalo de velocidade de lavagem mais reduzido e é automaticamente selecionado quando o sistema de lavagem é DESLIGADO (cabeça 
para cima).
O operador pode ignorar a velocidade de lavagem M2 reduzida, pressionando o interruptor de seleção de velocidade do painel (L).  Isso permite que o operador 
lave a uma velocidade de transporte M1 superior.  Convém notar que a luz indicadora (M) ilumina-se a verde quando a velocidade de transporte mais rápida é 
selecionada.

ENTRADA DO CIRCUITO DO SELECIONADOR DA VELOCIDADE
O controlador principal E1 fornece um sinal de saída positivo (B+) da bateria de (aproximadamente) 30-31 volts a partir do terminal de limitação da velocidade 
J4-2 (fio Brn/Wht).  Essa conexão de sinal positivo fornece a entrada do controle de velocidade A1 requerida ao pino N. 11.  O controlador encontra-se agora na 
velocidade de lavagem (modo 2) e a seleção do modo de controle da velocidade ATIVA-SE.  Pressionando o interruptor de seleção da velocidade do painel (L), 
a sua luz indicadora (M) ilumina-se.  Essa ação deixa a entrada de controle da velocidade (pino N. 11) flutuando e desativa-a ativamente, 0 volts (puxando para 
B-) alterando a saída à velocidade de transporte (modo 1).

Nota:  A definição de velocidade máxima da roda de acionamento da máquina para os dois modos de acionamento 1 e 2 pode ser alterada usando o 
programador de mão Curtis.  Consultar as instruções do programador Curtis contidas na seção do manual do sistema elétrico, para alterar as definições de 
velocidade que possuem as especificações originais de fábrica.
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SISTEMA RODA DE TRAÇÃO
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SISTEMA RODA DE TRAÇÃO
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 Valores de tensão R1 aproximados
 0,87 – 2,19V  Marcha à ré
 2,19 – 4,1V  Marcha em frente

FIGURA 4

Este desenho mostra detalhes adicionais do circuito de entrada do controlador.  O pot do R1 é ilustrado na posição de ponto-morto.  A resistência é medida entre 
o limpador do pot e pot baixo.

FIGURA 3
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SISTEMA RODA DE TRAÇÃO
Detalhe da chave do pino de controle da velocidade A1 de baixa corrente

N. Pino Cor do Fio Descrição e função do pino do controlador
1 Vio Entrada de pot alto R1 pot da borboleta
2 Gra Pot de borboleta R1, entrada do limpador do pot
3 Yel Entrada de pot baixo R1 pot da borboleta
4 Wht/Yel Entrada do pot de limitação da velocidade associado a pot alto
5 – Aberto não utilizado
6 – Aberto não utilizado

7 Red/Blk Unidade auxiliar do programa N. 1: Saída da bateria (-) ao controlador principal (E1), para ligar (ativar) todas as 
funções de lavagem automática.  O pino N. 7 lê aproximadamente 36 volts quando o pedal está em MF ou MA.

8 Yel/Grn Saída do contator principal.
9 – Aberto não utilizado
10 – Aberto não utilizado
11 Brn/Wht Selecionar modo 1: Entrada de velocidade de lavagem do motor de acionamento a partir de (E1)
12 – Aberto não utilizado
13 – Aberto não utilizado
14 Orn/Blu Falha estado: Saída de falha do controlador de velocidade à luz indicadora de falha no painel de controle 

principal (cabeça acessória).
15 Orn KSI (entrada do interruptor da chave):  A bateria (+) alimenta os circuitos lógicos do controlador

16 Blu/Blk

Unidade auxiliar do programa N. 2: A entrada da bateria (+) ao controlador principal (E1) que controla todas as 
funções de marcha à ré da máquina.  A maneira como o programa N. 2 funciona é quando o pedal é colocado 
em Rev, o sinal de tensão do pino N. 16 a E1 perde-se (0 volts).  Esse sinal de circuito aberto perdido é o que 
comunica ao controlador E1 para acionar o alarme de reserva (H1), desativar a válvula solenoide de solução 
(L1) e levantar a ferramenta do limpador (altera a polaridade para o motor de elevação M2).

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE TRAÇÃO À RODA

Problema Causa provável
• Quando o motor de acionamento não se move em 
marcha em frente ou marcha à ré.

• As baterias precisam ser carregadas (tensão da bateira baixa, recarregar 
as baterias)
• Disjuntor do motor de acionamento da roda (F2) disparado (reinicializar o 
disjuntor 70A)
• Disjuntor circuito de controle (F3 e F4) disparado (reinicializar o disjuntor)
• Definir o freio de estacionamento (6) (liberar o freio de estacionamento)
• Interruptor de parada de emergência (13) disparado (reconectar a bateria 
para reinicializar)
• Interruptor de segurança (S2) no assento não se encontra fechado 
(controlar o interruptor do assento)
• Motor de acionamento da roda defeituoso (substituir o motor) *
• Potenciômetro da borboleta defeituoso (R1) (substituir) *

• Quando a tração à roda é feita somente em uma 
direção, perda de marcha à ré ou marca em frente.

• Teste as saídas da fiação de MF e MA (R1) (pinos 1, 2 e 3) no controle de 
velocidade em busca de circuito aberto. Reparar a fiação ou substituir o pot 
R1.
• O controlador não altera a polaridade elétrica ao motor da roda, substituir 
o controle de velocidade (A1).

• A tela do horímetro/estado exibe um código de falha 
de erro 03. • O controlador de velocidade detectou uma falha no código de erro 

operacional.
(ver os códigos de falha do LED de estado (Tabela 1) no sistema elétrico)

* = Ver a seção Resolução de problemas com o controle de velocidade Curtis.
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SISTEMA RODA DE TRAÇÃO
REMOÇÃO DO CONJUNTO DO MOTOR DE TRAÇÃO À RODA E EIXO DE DIREÇÃO

 ATENÇÃO!
Rodar o interruptor da chave principal (J) para a posição desligada e desconectar o conjunto da bateria, puxando pela alavanca de desconexão de emergência 
(13).  Depois, bloquear ambas as rodas traseira para que a máquina não se mova.
1 Ver Figura 5.  Remover o pedal do freio (A) fixo por (2) parafusos (D) que apertam o suporte de montagem do pedal ao chassi, permitindo acessar a porca 

do retentor do eixo.
2 Remover a haste do freio (E) e utilize um tubo chanfrado de 1-7/16” para remover a porca do eixo grande (F) do seu eixo.
3 Sob a dianteira da máquina, remover os (4) (G) parafusos e puxar a coluna de direção inferior para a traseira da máquina.  Tal é feito separando a corrente 

(H) da roda dentada da direção (I).  Nota de serviço: Usar um tubo chanfrado de 5/8” com uma extensão de 3” para remover os parafusos e posicionar 
corretamente o orifício grande no prato de direção (J), com vista a acessar o parafuso esquerdo mais afastado.

4 No lado direito do motor de acionamento, remover a tampa da fiação do motor e observar os (2) fios (vermelho/verde e amarelo/preto) acoplados às 
conexões do terminal do motor, para remontagem (mostrados na Figura 4.5).  Depois, remover os fios, usando uma chave de 13 mm.

5 Remover o (1) parafuso de casquilho de cabeça chanfrada (usando uma chave hexagonal de 3 mm) que retém o grampo-P do arnês de fiação do motor e, 
de seguida, puxar a fiação para a traseira da máquina.

 ATENÇÃO!
Nunca trabalhar por baixo da máquina sem suportes de segurança ou blocos para apoiar a máquina.
6 Suspenda por macaco ou levantar a dianteira da máquina em segurança, a uma altura de aproximadamente 16 in (41 cm) para remover o conjunto do eixo 

do motor da roda.  Colocar o bloqueio de madeira sob ambas as pernas dianteiras da estrutura para suportar a máquina, ao remover o conjunto da roda/
eixo.  Nota de serviço: Prestar atenção para não danificar as roscas e as superfícies de rolamento a guiar o eixo do veio para baixo através da abertura da 
estrutura.

7 Inspecionar os rolamentos e o vedante do eixo e substituir, conforme necessário.
8 Para remover a solda do eixo de direção (K), você deve remover o prato da direção (J) (com guarda-lamas) segurado por (4) parafusos de casquilho de 

cabeça chanfrada (L) (usando uma chave de vendas de 5 mm) e, de seguida, separar a mola de retorno do freio e pousar essas peças removidas para o 
lado.  Depois, remover os (4) parafusos de casquilho de cabeça chanfrada (M) (55 mm de comprimento) e, de seguida, terminar a remoção da solda do 
eixo.

9 Para mais passos de desmontagem, consultar a seção “Remoção do pneu de direção”.
10 Remontar pela ordem inversa e apertar a porca do eixo do veio (F) a 20ft/lbs (27 Nm) para eliminar uma eventual folga do rolamento.
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Radius

Radius
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Fio Red/Grn Fio Yel/Blk

REMOÇÃO DO PNEU DE DIREÇÃO
1 Seguir os passos 1-8 na seção “Remoção do conjunto do motor de tração à roda e veio de direção”.
2 Ver Figura 5.  Remover o parafuso de casquilho de cabeça chanfrada (O) (usando uma chave hexagonal de 6 mm) que aperta a alavanca do freio lateral 

direita para a montagem do suporte (N).  Depois, separar a alavanca do freio da montagem do suporte.
3 Separar com cuidado (extraia) o motor e o alojamento da campânula na extremidade do motor (P) da caixa do motor principal.  Dica de manutenção: Para 

remover o alojamento usar uma punção de latão ou peça de madeira dura e bata de modo uniforme no canto da campânula terminal em pontos a 120 graus 
uns dos outros para proceder lentamente a partir do rolamento do motor.

4 Usando uma chave hexagonal de 5 mm, remover os (8) parafusos de casquilho de cabeça chanfrada (Q) que fixam o pneu de direção (R) para remover o 
veio de acionamento do motor e completar a remoção do pneu.

5 Instalar um novo pneu de direção e apertar (torque) os (8) parafusos de casquilho de cabeça chanfrada (Q) com 12 Ft/Lbs (16,2 N/M).  Dica de 
manutenção: Aplicar uma pequena quantidade de Loctite 242 em todos os parafusos de casquilho, para impedir que as tranquetas saiam do sítio.

6 Remontar pela ordem inversa, seguindo todos os passos delineados na seção do eixo de direção e remoção do motor de acionamento.

FIGURA 4,5
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SISTEMA RODA DE TRAÇÃO
FIGURA 5
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SISTEMA RODA DE TRAÇÃO
AJUSTE DO FREIO
1 Ver Figura 6.  Ajustar o comprimento da haste do freio (E) para eliminar qualquer folga existente do pedal (espaço entre o pedal e a extremidade da haste) 

quando o pedal está em descanso (não engatado).
2 O comprimento da haste pode ser alterado, afrouxando a montagem da porca (S) e enroscando o parafuso de ajuste (T) para dentro ou para fora.
3 Para acessar a haste do freio, remover os itens de hardware de montagem do pedal dianteiro (B e C) e, de seguida, oscile (pivô) o pedal para trás, 

afastando-o.
4 Usar uma chave de 3/8” e uma chave hexagonal de 1/8” para afrouxar e apertar o hardware ajustável das hastes.
5 Nota: Controlar ainda a revestimento do freio das bandas de travagem em busca de desgaste, quando a deslocação excessiva do pedal não pode ser 

eliminada com ajustes.  Reparar, substituindo a banda desgastada do freio e reajustando e testando para garantir a operação adequada do freio.

FIGURA 6
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SISTEMA RODA DE TRAÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DA FAIXA DE FRENAGEM DA RODA DE TRAÇÃO

 ATENÇÃO!
Rodar o interruptor da chave para a posição desligada e, de seguida, desconectar o conjunto da bateria, ativando a alavanca de desconexão da bateria/
interruptor de parada de emergência (13).
1 Ver Figura 7.  Remover a banda de frenagem (U) o anel do retentor exterior inferior dianteiro (V) (de tipo externo).  Dica de manutenção: Usando um 

alicate de retenção (tamanho da ponta de 0,038 in/1 mm) para impedir que danifique ao remover todos os anéis de retenção.  De seguida, direcionar para 
fora o pino (W) a partir da extremidade da banda do freio.

2 Remover o parafuso do casquilho de cabeça chanfrada (X) (usando uma chave hexagonal de 6 mm) que aperta a alavanca do freio lateral esquerda para 
o montagem do suporte (Y).  Depois, separar a alavanca do freio a partir do suporte de montagem e puxar para baixo para acessar o anel de retenção 
traseiro e o remover.

3 Remover o segundo pino de montagem e, de seguida, estender cuidadosamente a banda do freio o suficiente para desobstruir o tambor de frenagem da 
roda de acionamento e remover da máquina.

4 Para instalar a banda de frenagem, seguir os passos acima pela ordem inversa.  Consultar a seção “Ajuste de frenagem” contida nesse manual e ajuste a 
folga livre do pedal de frenagem e teste o sistema de frenagem para garantir a operação adequada.

 ADVERTÊNCIA!
Efetuar um teste de direção da máquina e inspecionar para garantir as funções de frenagem de estacionamento e do pedal de frenagem.

INSPEÇÃO DA ESCOVA DE CARBONO DO MOTOR DE TRAÇÃO À RODA (500 HORAS)
• Ver a Figura 7.  Existem (6) conjuntos da escova de carbono, (4) dos quais se situam a um espaço equitativo no diâmetro exterior da tampa da campânula 

terminal do motor.  Remover os casquilhos de inspeção (Z), rodando cuidadosamente o casquilho em 1/8 de volta no sentido anti-horário.  As outras (2) 
escovas situam-se por detrás da tampa do terminal de fiação do motor (AA).  Remover a tampa preta e o hardware de montagem do terminal.  Nota: As (4) 
escovas do comutador do motor são fixadas por dois parafusos ranhurados.

• Uma nova escova de carbono mede 20mm (0,780 in) de comprimento.  Substituir as escovas quando estiverem desgastadas a um comprimento de menos 
de 9,5mm (0,375 in).

FIGURA 7
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SISTEMA RODA DE TRAÇÃO
TESTANDO O POTENCIÔMETRO
O potenciômetro faz parte do conjunto do pedal de acionamento. Não é reparado em separado e não requer ajuste
Testando o potenciômetro
Nota: O pot não tem de ser removido do conjunto do pedal de acionamento para ser testado.
1 Levantar com um macaco a roda de acionamento dianteira do piso e sustentar a máquina com os apoios do macaco e calços da roda.
2 Não remover o potenciômetro de borboleta.
3 Testar o sinal do pedal com um voltímetro, com o arnês conectado ao pedal instalado na máquina.
4 Ver Figura 8.  Conectar as derivações de medição a cada lado das conexões exteriores, no potenciômetro.  O medidor deve ler aproximadamente 4,6 V a 

5,02 V.
5 De seguida, mover as derivações de teste para os terminais número dois e número três, conforme o ilustrado na imagem inferior, na figura 8, para validar 

a tensão do sinal. (O intervalo de leituras para a tensão do sinal deve ser de 2,19 V a 2,4 V em ponto-morto, 0,8 V a 5 V ao longo do todo o intervalo de 
deslocação, 0,87 V a 2,19 V em marcha à ré e, por último, 2,19 volts a 4,1 volts em marcha em frente.

 NOTA:  O pedal de acionamento é ilustrado sem o conector do arnês de fiação da máquina, por motivos de clareza.  Não desconectar o conector do arnês 
do pedal de acionamento.

FIGURA 8
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SISTEMA RODA DE TRAÇÃO
AJUSTE DO POTENCIÔMETRO

 ATENÇÃO!
O potenciômetro não precisa normalmente de ajuste, uma vez que se encontra predefinido de fábrica, quando é montado no pedal de acionamento. Contudo, se 
o potenciômetro for afrouxado ou removido, ele pode ser reajustado usando um medidor de ohms. O limpador deve ficar “centrado” na perfeição, quando está na 
posição de ponto-morto. 
1 Conectar o medidor de ohms entre os pontos de conexão do fio castanho e preto, no potenciômetro. Anotar o valor da resistência.
2 Conectar o medidor de ohms entre os pontos de conexão do fio castanho e vermelho, no potenciômetro. Anotar o valor da resistência.
3 Comparar os valores da resistência registrados no passo um com o passo dois. Eles devem ser exatamente iguais. Em caso negativo, afrouxar os 

parafusos de montagem e girar o potenciômetro, bloquear o mesmo e repetir os passos um e dois até ambos os valores serem iguais. 

SUBSTITUIÇÃO DO PEDAL DE DIREÇÃO

 ATENÇÃO!
Desconectar o conector do conjunto da bateria da máquina (13) antes de reparar.
1 Ver Figura 9.  Remover os 5 parafusos (BB) fixando o pedal de acionamento (CC) ao piso.
2 Desconectar o conector elétrico do potenciômetro e remover o pedal de acionamento (CC) da máquina.
3 Instalar o novo pedal pela ordem inversa.  NOTA: O potenciômetro não precisa ser ajustado.

FIGURA 9
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SISTEMA ESCOVA LAVAGEM
DESCRIÇÃO FUNCIONAL GERAL
•  Visão geral do sistema da escova do disco
Ver Figura 2.  O Adgressor 2820D, 3220D, 3520D, 3820D / BR 850S, 1050S usa o sistema de lavagem de tipo disco.  Um motor do magneto permanente 1, 
1-1/2HP 36V CC encontra-se conectado a ambas as extremidades com (2) caixas de cambio de 90 graus que acionam as duas escovas de disco (giratórias). Os 
modelos 3520D – 3820D usam um sistema de lavagem de tipo disco mas também (3) conjuntos da caixa de cambio do motor do magneto permanente de CC 
montados na horizontal de 0,6HP 36V.
•  Visão geral do sistema da escova cilíndrica
Ver Figura 6.  O Adgressor 2820C, 3220C, 3520C, 3820C / BR 850SC, 1050SC usa duas escovas cilíndricas que giram em sentido anti-horário para varrer 
detritos leves e lavar ao mesmo tempo.  Cada escova de lavagem é alimentada em extremidades opostas por motores do magneto permanentes 3/4 HP 
acoplados para separar as unidades da polia/correia de polia V.
•  Descrição geral da escova
Em todos os modelos, a plataforma de cabeça de lavagem é levantada e abaixada automaticamente por um motor de atuador de elevação elétrico montado 
na vertical (M1).  A operação das funções de lavagem da máquina são ativadas quando o operador seleciona (pressiona) os botões do painel (modo) de 
aumento ou diminuição da pressão de lavagem.  Os intervalos de pressão da escova ou lustradores da escova (moderada e intensa) são programáveis de 
forma independente, permitindo ao operador optar por variar o esforço de lavagem (pressão) enquanto opera a máquina.  Nota: Consultar a seção Opções 
do programa especial da placa de controle principal neste manual, para uma operação e instruções mais detalhadas, para alterar as definições da pressão de 
lavagem.
Ver Figura 1.  As funções de operação da entrada e saída do sistema de lavagem principal da máquina são reguladas (gerenciadas) pelo painel da tela do 
interruptor da membrana combinado e a placa de controle principal E1.  As principais funções do sistema de lavagem são...
•  Função de acionamento do motor da escova de lavagem
Para ativar (alimentar) o solenoide do motor da escova K1, pressionar o botão de aumento ou diminuição da pressão de lavagem (situado no painel E1) e o pedal 
de acionamento (ativado pelo pedal) deve ser movimentado para a posição de ponto-morto, desencadeando uma saída do potenciômetro de borboleta direcional 
R1.  Essas duas funções do operador enviam as entradas do circuito de controle da velocidade A1 e placa de controle E1 requeridas.
Explicação detalhada da função do motor de lavagem
Uma entrada do interruptor do painel da membrana E1 (diminuir ou aumentar) ativa as funções automáticas do microprocessador E1 para a elevação da escova, 
solenoide da escova, solenoide da solução, solenoide de aspiração e elevação do limpador.  O próximo passo é a movimentação do pedal para a saída de 
borboleta R1 necessária ao controlador de velocidade A1, o que aciona a ação do motor em MF ou MA.  No momento em que a entrada de borboleta R1 no 
controlador A1 fecha uma unidade da bobine interna e envia uma saída NEG. O sinal de 36V do pino N. 7 (fio de cor Red/Blk) à conexão E1 J4-10.  Esse sinal de 
entrada faz com que o controlador envie uma saída NEG. O sinal de 36V do pino J2 N. 1 (fio Wht/Red) que alimenta a bobine do solenoide do motor da escova 
K1 que puxa para dentro o contator de alta corrente faz com que o(s) motor(es) da escova se ativem (executem).
•  Função do motor de elevação do atuador da escova de lavagem
As saídas da placa de controle ativam (levantam e abaixam) a cabeça de lavagem para instalar, remover e controlar a corrente de carga selecionada para as 
escovas de lavagem.  O fio do motor da escova negativo (-) grande foi especialmente concebido para ter um valor de resistência conhecido (especificado).  À 
medida que a corrente do motor da escova passa através do fio negativo que é, com efeito, um resistor de baixo valor, uma pequena tensão é medida ao longo 
do mesmo, sendo proporcional à corrente do motor.  Esse circuito de medição da corrente (shunt) é constituído por dois fios de detecção de pequeno diâmetro 
(J4-12 Yel/Vio e J4-8 Blk) e são as entradas utilizadas pela placa de controle para calcular o nível de corrente exato do(s) motor(es) da escova de lavagem.  
Qualquer alteração da temperatura nesse fio de motor (neg.) grande afeta a sua resistência, de modo a que a temperatura do circuito seja detectada por um 
termistor (*) embutido no painel de controle.  Isso permite que o controlador forneça a correção do nível de erro para as alterações na resistência da temperatura.  
Quando o controlador detecta uma passagem de corrente fora do intervalo desejado, ele liga automaticamente o motor do atuador M1 e levanta ou abaixa a 
cabeça da escova.  Esse processo é contínuo na manutenção da carga corrente do motor da escova selecionada do operador (N. PA), para suportar a pressão 
de trabalho da escova desejada.
•  Função de corte por tensão baixa
O objetivo desta função de corte por baixa tensão é ajudar a prolongar a vida útil da bateria.  A placa de controle principal E1 é programada para monitorar a 
tensão do conjunto de bateria da máquina, para impedir uma sobredescarga das baterias.  Os motores da escova, o atuador de elevação da escova e a válvula 
da solenoide da solução DESLIGAM-SE automaticamente e deixam de funcionar, quando as baterias descarregam até ao nível de corte selecionado.  O nível 
de corte selecionado pode ser ajustado entre duas definições.  O tipo de bateria standard (célula úmida) é de 31,5 volts (1,75 volts por célula) e a bateria isenta 
de manutenção (gel) é de 33 volts (1,83 volts por célula).  Nota: Consultar o sistema elétrico, para instruções sobre como selecionar (configurar) os dois limiares 
diferentes.
*Termístor: Um resistor semicondutor especial cuja resistência varia com a temperatura.
Nota: Consultar a seção Conhecer a sua máquina deste manual, para obter uma explicação sobre todos os modos operacionais do sistema de lavagem.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM O SISTEMA DA ESCOVA DE LAVAGEM
Em todos os modelos (disco e cilíndrico), os componentes elétricos principais do sistema de lavagem são monitorados pelo controlador principal (E1) para 
detectar quaisquer falhas no funcionamento do sistema (códigos de erro).  Os componentes do sistema abrangidos são o(s) motor(es) da escova (M7 e M8), a 
solenoide da escova (K1) e o motor do atuador de elevação da escova (M1). Códigos de erro detectados a partir do controlador principal são exibidos na tela 
LED do horímetro (G) à medida que ocorrem.  Nota: Consultar aGuia de resolução de problemas na placa de controle principal no sistema elétrico desse manual, 
para ações de reparação de assistência técnica e descrições de falhas específicas.

FIGURA 1
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A

FRONT

B

D

Swing Actuator forward

Slide deck assembly out from
under right side of machine.

Disk deck assembly shown, same basic procedure for cylindrical models.

C

E

E

Set stop bolt so that brush
hubs are approximately 1"

above the floor (disc).

REMOÇÃO DA CABEÇA DA ESCOVA DE LAVAGEM (DISCO E CILINDRO)
1 Remover ambos os conjuntos das saias laterais da cabeça.  NOTA:  Esse passo é opcional, você pode remover a cabeça mais facilmente com as saias 

removidas.
2 Abaixar a cabeça de lavagem com as escovas (lustradores) instalados.  ATENÇÃO: Não desligar o interruptor da chave até desconectar o conjunto da 

bateria, emburrando para dentro (ativando) a desconexão de emergência (13).  Esse procedimento é feito para impedir que a cabeça de lavagem levante 
automaticamente quando a chave está desligada.

3 Ver Figura 2.  Separar a linha de água do sistema de solução (encaixes de desconexão rápida), situada no topo da cabeça de lavagem.  Segurar na bucha 
amovível inferior (A) no conjunto de encaixe de desconexão rápido e puxar o encaixe superior (B) para separar os tubos.

4 Desacoplar o arnês da fiação do motor da escova (C) (sob o lado esquerdo da máquina).
5 Remover o cavilhão de engate inferior (D) que fixa o atuador de elevação da cabeça da escova à cabeça de lavagem.
6 Remover os dois (E) cavilhões de engate que acoplam a cabeça de lavagem à solda do braço de conexão do chassi da máquina.
7 No lado esquerdo da máquina, balancear o alojamento do atuador inferior para a frente, para desobstruir o suporte de montagem da cabeça.  Depois, retirar 

a cabeça situada sob a máquina para concluir a remoção.  Nota de serviço: É importante que o motor do atuador não esteja em execução enquanto é 
desconectado da cabeça ou das montagens do chassi.  Essa precaução impede que a porca de acionamento do atuador seja mal ajustada (que se mova 
para fora da especificação de configuração).

8 Para instalar uma cabeça de lavagem, seguir os passos acima pela ordem inversa.

FIGURA 2

DIANTEIRA

Configurar o parafuso de parada de 
modo a que os veios da escova se 
encontrem a aproximadamente 1” 

acima do piso (disco).

Oscilar o atuador para a frente

Deslizar o conjunto da cabeça para fora, 
sob a parte direita da máquina.

Conjunto da cabeça do disco mostrado, o mesmo procedimento básico para modelos cilíndricos.
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REMOÇÃO DO CONJUNTO DO MOTOR DA ESCOVA DE LAVAGEM (DISCO)
Nota de serviço: Os itens listados; proteções do pó do eixo, chaves, eixos de saída, hardware de montagem do eixo e suportes de montagem da caixa de 
câmbio devem ser salvos (armazenados) e reutilizados, quando substituir o motor completo e o conjunto da caixa de câmbio.  Como mostrado na Figura 3.
1 Seguir os passos 1-7 da seção Remoção da cabeça da escova de lavagem (disco e cilindro).
2 Ver Figura 3.  Remover as escovas de lavagem situadas nos apoios da escova (F).
3 Remover os (3) parafusos (G) situados em cada disco termoide (acoplador flexível) (H) e remover os suportes da escova (F) de ambos (I) os cubos. Nota: 

Utilizar uma chave chanfrada de 13 mm para remover os parafusos (G).
4 Remover todos os (8) itens de hardware (J e K) que fixam os parafusos de montagem da caixa de câmbio (L) à placa da cabeça de lavagem.  Depois, 

remover o conjunto do motor completo (M) a partir da cabeça de lavagem, puxando-o reto para cima.
5 Remover os (8) parafusos hexagonais (P) que fixam os suportes de montagem (L) para as caixas de cambio e separe.
6 Remover os (8) parafusos (Q) (utilizar uma chave hexagonal de 5 mm) que seguram na sua posição as proteções do pó (R).  De seguida, remover os itens 

de hardware de retenção do eixo (S e T).  Depois, extrair o eixo de saída (U) usando um eixo de latão, para impedir possíveis danos.

FIGURA 37 Remontar pela ordem inversa e teste a operação correta.  
Nota: A posição adequada de instalação do motor é onde 
os dois fios do motor estão voltados para a dianteira e 
esquerda da plataforma da cabeça de lavagem.

SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE SAÍDA E 
REMOÇÃO DA CAIXA DE CAMBIO DA 
ESCOVA DE LAVAGEM (DISCO)
1 Seguir os passos 1-7 da seção de remoção da cabeça 

da escova de lavagem (disco e cilindro) e os passos 2-6 
da seção de remoção do motor da escova de lavagem 
(disco).

2 Ver Figura 3.  Remover os itens de hardware (N e O) que 
seguram o cubo (I) para o eixo de saída (U) e, depois, 
puxe o cubo situado no eixo e guardar a chave.  Nota: 
Ignorar esse passo se o eixo não precisar ser substituído.

3 Remover os (4) parafusos de casquilho de cabeça 
chanfrada (usando uma chave hexagonal de 5 mm), 
fixando a caixa de cambio que precisa ser substituída.

4 Remontar pela ordem inversa e teste a operação correta.  
Dica de manutenção: Aplicar uma pequena quantidade 
de graxa ou “Never Seize” aos eixos de saída da caixa de 
cambio, ao reinstalar o(s) cubo(s) de acionamento (I).

Nota: Os eixos de saída da caixa de cambio giram os suportes 
da escova na direção oposta das outras esfregadeiras 
automáticas Nilfisk-Advance (ver abaixo).

DIANTEIRA

DIANTEIRA

Esquerda

Direita



32 - NÚMERO FORMULÁRIO 56043136 - Adgressor™ / BR 850S, BR 1050S

SISTEMA ESCOVA LAVAGEM

FRONT

W

Z

W

Z

Y

X

V

X

X

V

V

SUBSTITUIÇÃO DAS SAIAS LATERAIS DA ESCOVA DE LAVAGEM (DISCO)
1 Ver Figura 4.  Afrouxar os (4) botões de retenção das saias laterais (V) (2 por lado) e puxar os conjuntos das saias (W) para fora da cabeça de lavagem.
2 Remover todo o hardware que segura a lâmina e o retentor no alojamento da saia.
3 Cada uma das (2) lâminas tem 2 extremidades operantes.  Reinstalar as lâminas no alojamento da saia para que uma extremidade limpa e não danificada 

aponte no interior para as escovas de lavagem.  Substituir as lâminas como um conjunto se elas estiverem fissuradas, quebradas ou desgastadas para lá 
de qualquer reparação. 

4 Reinstalar os conjuntos de alojamento da saia na máquina e ajustar a lâmina para um contato adequado ao piso, quando a cabeça da escova é colocada 
na posição de lavagem.

AJUSTE DA ALTURA DAS SAIAS LATERAIS (DISCO)
1 Ver Figura 4.  Os pregos do parafuso do retentor do botão de alojamento da saia lateral possuem anéis do ajustador de nivelamento (X) que devem ser 

levantados ou abaixados para compensar o desgaste da lâmina.
2 Para ajustar, remover os conjuntos da saia (W) da cabeça de lavagem (Y) para acessar os anéis do ajustador (X).  Dica de ajuste: Os botões do retentor 

das saias (V) podem ser afrouxadas com as saias que permanecem nos anéis do ajustador (X) girados, alcançando o ponto sob o alojamento da saia.
3 Girar os anéis do ajustador (X) (para cima ou para baixo) para o ponto onde as lâminas dobram o suficiente ao lavar que toda a água residual é contida no 

interior das saias.  Nota:  Realizar pequenos ajustes para obter uma boa lavagem por parte das lâminas.  Não abaixar demasiado as lâminas de modo a 
que elas dobrem excessivamente, para não provocar um desgaste excessivo das mesmas.

SUBSTITUIÇÃO DAS SAIAS FRONTAIS/TRASEIRAS DA ESCOVA DE LAVAGEM (DISCO)
1 Substituir por lâminas novas sempre que elas estiverem fissuradas, quebradas ou desgastadas de modo tal que não consigam conter a água residual da 

escova dentro das saias.
2 Ver Figura 4.  Uma quantidade de 16 ou 18 tranquetas do painel (Z) devem ser removidas para permitir que o material das saias seja substituído.  Método 

A: O método mais fácil de acessar as tranquetas é remover a cabeça de lavagem.  Método B: Colocar a cabeça de lavagem na posição levantada e, de 
seguida, remover os conjuntos das saias direita e esquerda da máquina.

3 Cortar as cabeças das tranquetas do painel, usando um cinzel ou force-as para fora dos orifícios de montagem da cabeça, usando uma chave de fenda 
grande ou uma fina peça de metal.  Nota: As tranquetas do painel não foram concebidas para serem reutilizadas.

4 Instalar as novas saias com as novas tranquetas do painel, colocando-as nos orifícios de montagem com uma marreta de borracha.

FIGURA 4

DIANTEIRA
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REMOÇÃO DO ATUADOR DA CABEÇA DA ESCOVA (DISCO E CILINDRO)
1 Abaixar a cabeça de lavagem com as escovas de lavagem instaladas.  Não desligar o interruptor da chave até desconectar o conjunto da bateria, usando a 

alavanca de desconexão de emergência (13).  Esse procedimento é feito para impedir que a cabeça de lavagem levante automaticamente quando a chave 
está desligada.

2 Ver Figura 5.  Sob a máquina, remover o pino de montagem clevis (AA) que fixa o alojamento do atuador inferior ao suporte de montagem da cabeça de 
lavagem.

3 Desconectar o arnês de fiação do motor de elevação da escova, no motor.
4 Remover a tampa (inspeção) do atuador superior (AB) fixada com (3) parafusos.  Cubra o compartimento do operador abaixo da dianteira do assento.
5 Remover o grampo (AC) e depois deslizar o pino de montagem superior (AD) para fora do suporte de montagem do chassi.
6 Remover o conjunto do motor de elevação do atuador completo situado sob a máquina.  Nota: Não girar ou reposicionar a porca de acionamento no eixo do 

atuador, assinalar se necessário.
7 Importante: Depois que remover o motor do atuador e antes de substituir um novo motor ou porca de acionamento, os interruptores de limitação ENTRAR 

e SAIR devem ser definidos (ou verificados), com as suas especificações dimensionais corretas (ver a seção elétrica para o ajuste da porca de acionamento 
do atuador).

8 Para desmontar a porca de acionamento (AE) do eixo do atuador, remover os (2) parafusos (AF) e separar ambos os retentores (AG e AH) do alojamento 
da mola (AI).

9 Remover os (4) parafusos do retentor do alojamento da mola (AJ) e deslizar o alojamento da mola e a mola de compressão (comprida) (AK) do eixo do 
atuador.  Depois, girar a porca de acionamento para fora do eixo e guardar a mola de compressão superior (curta) (AL).  Nota: Consultar a seção Ajuste da 
porca de acionamento do atuador nesse manual para instalar adequadamente uma nova porca de acionamento.

10 Depois que tiver ajustado a porca de acionamento, seguir os passos 1-9 pela ordem inversa para reinstalar o motor de elevação da cabeça de lavagem na 
máquina.

Dica de manutenção: Envolver uma pequena quantidade de fita adesiva em torno do alojamento da mola, para impedir que ela gire para fora do ajuste.
Dica de manutenção: É exibido no sistema elétrico o adaptador do cabo de alimentação do atuador PN 56407502 e as instruções de utilização.  Essa 
ferramenta pode ser usada para ajudar a posicionar (levantamento ou abaixamento) o alojamento da porca de acionamento, para facilitar as instalações do pino 
de montagem do atuador.  Um método adicional para controlar a saída do atuador de elevação do chumaço/escova para instalação e remoção é ler as instruções 
contidas na seção Modo de teste de assistência para o controle de saída especial do interruptor de aumento da pressão de lavagem (F) (Ver o sistema elétrico, 
para os passos necessários para acessar o modo de teste de assistência).

FIGURA 5
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REMOÇÃO DO MOTOR DA ESCOVA DE LAVAGEM (CILINDRO)
1 Ver Figura 6.  Remover o grampo (AM) de ambos os conjuntos do flap da cabeça de lavagem e oscilá-los para abrir.
2 De seguida, remover as cintas de proteção (AN) (4 parafusos de cada lado).  Com um operador no assento do motorista com o interruptor da chave 

LIGADO e aumentando a função de lavagem selecionada, pressionar o pedal de acionamento para ativar as escovas de lavagem e observar qual o motor 
da escova que precisa ser removido.

 ATENÇÃO!
Desconectar o conjunto da bateria, 
ativando o interruptor de parada de 
emergência/alavanca de desconexão 
da bateria (13) antes de dar início à 
reparação.
3 Depois, afrouxar o parafuso 

hexagonal de tensionamento da 
correia da escova de lavagem no 
centro da polia da correia (AO) 
(usando uma chave de 5/8”).

4 Ver Figura 8.  Remover a fiação para 
ambos os pregos do terminal do 
motor da escova pos. e neg. e anotar 
as conexões de fiação corretas (para 
reinstalação).  Depois, remover os 
(3) parafusos (AP) e levantar o motor 
para fora da cabeça de lavagem.

5 Remontar pela ordem inversa e 
ajustar o retesamento da correia 
para 1/2-9/16 in (13-14 mm), 
conforme o ilustrado na Figura 7.  
Nota: Instalar os motores com os fios 
apontando para a traseira, no sentido 
dos separadores de fiação do motor 
em plástico.

* Rotação a partir da extremidade do eixo.
SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DA ESCOVA DE LAVAGEM (CILINDRO)

 ATENÇÃO!
Desconectar o conjunto da bateria, ativando o interruptor de parada de emergência/alavanca de desconexão da bateria (13) antes de dar início à reparação.
1 Ver Figura 6.  Remover o grampo (AM) e oscilar para abrir o conjunto da saia da cabeça de lavagem (direito ou esquerdo) e remover a(s) cinta(s) de 

proteção (AN) (4 parafusos cada).
2 Importante dica de assistência: As correias de acionamento esquerda e direita não têm o mesmo comprimento e devem ser posicionadas individualmente 

(P.N. 56407465, esquerda e P.N. 56407466, direita).
3 Afrouxar o hardware de retesamento da correia da escova de lavagem na polia da correia (AO) (usando uma chave de 5/8”).  Empurrar a roda da polia para 

longe da traseira da correia e rolar a correia para fora das polias do motor e escova.  Depois, inspecionar em busca de desgaste e substituir, se necessário.
4 Reinstalar a correia de acionamento e tensionar a correia, conforme o ilustrado na Figura 7.  Depois, instalar a proteção da correia, reconectar o conjunto 

da bateria e teste o sistema de lavagem para garantir a operação adequada.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESCOVA DE LAVAGEM
A manutenção do sistema de lavagem deve ser feita a intervalos regulares para manter uma boa performance de lavagem.  
Seguir os passos de manutenção listados abaixo.

FIGURA 7

DIANTEIRA
CCW*

CCW*

1/2" to 9/16" (12-14mm)1/2” a 9/16” (12-14 mm)
1 Passar por água para remover os detritos acumulados nos orifícios de drenagem 

da tremonha de detritos (diariamente).
2 Limpar os orifícios de drenagem em uma calha de dispensação de solução no 

topo da cabeça de lavagem (semanalmente).
3 Limpar detritos acumulados no interior do alojamento da escova de lavagem 

(semanalmente).
4 Remover qualquer fio envolvido em torno da escova de lavagem, veios de 

acionamento e veio da polia (semanalmente).
5 Remover ambas as escovas de lavagem e girar, extremidade a extremidade 

(semanalmente).  Ver a seção de Remoção e instalação da escova de lavagem (cil).
6 Inspecionar as cerdas da escova de lavagem em busca de desgaste, estas devem 

ser substituídas quando o comprimento da cerda é de 1 in (26 mm) ou inferior 
(mensalmente).
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INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DA ESCOVA DE LAVAGEM (CILINDRO)
FIGURA 81 Certificar-se de que o interruptor da chave está 

desligado e desconectar o conjunto da bateria 
antes de realizar a manutenção.

2 Para acessar as escovas, oscilar para abrir 
ambos os conjuntos da saia lateral.  Ver Figura 
6.  Nota: As saias são seguradas na posição 
por grampos (AM) em cada lado. remover os 
grampos e oscilar os conjuntos das saias para 
desobstruir.

3 Afrouxar os parafusos pretos (um de cada 
lado) para fixar o prato de suporte da polia 
do rolamento amovível (AQ) ao alojamento 
da escova e, de seguida, puxar os pratos 
para baixo e para fora, para removê-los.  
Segurar na escova de lavagem, puxando e 
deslizando-a para fora da extremidade do 
alojamento.

4 Para instalar a escova, deslize-a sobre o 
alojamento, levantar ligeiramente, puxar e girar 
até assentar no conjunto da extremidade de 
acionamento.

5 Reinstalar os conjuntos do prato da 
extremidade da polia, fechar os conjuntos da 
saia e fixar com grampos.

AJUSTE E MANUTENÇÃO DAS SAIAS LATERAIS (CILINDRO)
Resumo geral: A função das sais laterais é canalizar a água residual para o limpador de recolha traseiro, ajudando a reter a água existente no caminho de 
limpeza da máquina.  Durante a utilização normal, as lâminas desgastam-se com o tempo.  O operador irá reparar numa pequena quantidade de água que 
extravasa sob as saias laterais.  O ajuste da altura da saia é automática nesse sistema, usando o retesamento da mola e os braços de conexão móveis para 
controlar a pressão da lâmina.  Os conjuntos da saia lateral devem movimentar-se para cima e para baixo livremente para uma operação adequada.
Para substituir as saias laterais do sistema de lavagem...
• Ver Figura 6.  Remover os (2) grampos (AM) e oscilar os conjuntos da saia para abrir.  Remover os parafusos e porcas (AR) e, de seguida, remover as 

saias e substituir.
Para ajustar as sais laterais do sistema de lavagem...
Nota: Os conjuntos da lâmina da saia lateral possuem dois ajustes menores, que são a altura do anel dianteiro individual e a mola de pressão da lâmina traseira.
Ver Figura 9.  O anel de parada (AS) está instalado no parafuso de articulação pivô para ajudar a controlar a deslocação dos suportes de montagem da saia 
dianteira, quando a cabeça de lavagem é abaixada.  Ele impede que a dianteira da lâmina dobre (enrolando-se) ao lavar. Assim, permite que a lâmina retenha 
melhor a sua forma, reduzindo os danos e desgaste da lâmina.
Uma quantidade limitada de ajuste para o desgaste geral da lâmina e a performance de limpeza do limpador pode ser feita reinstalando o parafuso de 
acoplamento da mola (AT) em um orifício de montagem diferente (A, B ou C).  Essa alteração aumenta ou diminui a força da mola (pressão), puxando para baixo 
a extremidade traseira da lâmina da saia.  A posição “C” gera a pressão para baixo máxima na lâmina e a posição “A” a pressão mínima.

FIGURA 9
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CONEXÕES CORRETAS DA FIAÇÃO DO MOTOR DE LAVAGEM

FIGURA 10
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Essa ficha somente deve ser usada para o motor médio 
em cabeças do disco de 35” e 38”. Esse conector terá 
uma ficha “falsa” cobrindo-o de fábrica em todos os 
modelos cilíndricos e de disco de 28” e 32”. Possui 
um fio azul e preto conectando-o. Essa ficha não está 
etiquetada em modelos mais antigos, mas possui a 
etiqueta “M8” em modelos mais recentes.

Cabeça do motor (3) de 35” mostrada

DIANTEIRA

Todas as cabeças cilíndricas e de disco de 28” e 
32” possuem um conector único e se conectam 
a esse conector. Possui um fio azul e preto 
conectando-o. Essa ficha não está etiquetada em 
modelos mais antigos, mas possui a etiqueta “M7” 
em modelos mais recentes.

Essa ficha somente deve ser usada para o motor direito 
em cabeças do disco de 35” e 38”. Esse conector terá 
uma ficha “falsa” cobrindo-o de fábrica em todos os 
modelos cilíndricos e de disco de 28” e 32”. Possui um 
fio vermelho e preto conectando-o. Essa ficha não está 
etiquetada em modelos mais antigos, mas possui a 
etiqueta “M10” em modelos mais recentes.
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DIREÇÕES CORRETAS DE ROTAÇÃO DA ESCOVA

FIGURA 11
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FIGURA 1

DESCRIÇÃO FUNCIONAL GERAL
Ver Figura 1. A estrutura do corpo principal moldado de plástico (polietileno) satisfaz três utilizações funcionais (de design).  Eles são a plataforma para o 
assento do operador, a cavidade de montagem para o painel elétrico e o tanque de armazenamento para a solução de lavagem da máquina.  A capacidade de 
enchimento do tanque de solução é de 42 galões (157L).  Verticalizado na saída do tubo da válvula de controlo existe um filtro de solução reparável para impedir 
que detritos entrem na válvula solenoide.  Também encaixado na válvula de controle do caudal existe um tubo de drenagem flexível para esvaziar o tanque para 
o sistema de manutenção.
O sistema de solução utiliza (2) válvulas para parar, iniciar e regular a quantidade de solução dispensada para o piso.  Situada abaixo do lado direito do tanque 
de solução, dois pés para trás da dianteira, está montada uma válvula de solenoide de solução elétrica L1.  Sua função é parar e iniciar o caudal de solução às 
escovas de lavagem.  Situada no suporte da coluna de direção do operador existe uma alavanca de solução (pega em t).  A alavanca e o cabo conectado movem 
o braço da válvula de controle do caudal que regula o caudal de solução para satisfazer uma aplicação de lavagem específica do operador.
Ver Figura 2.  O circuito elétrico que ativa (alimenta) a bobine de solenoide L1 é ativado através dos botões do interruptor dos painéis de controle E1 (teclado 
tátil).  Nota: Consultar a seção Conhecer a sua máquina deste manual, para obter uma explicação detalhada sobre os modos de operação da solução.
Durante a lavagem normal da máquina, o modo automático do sistema de solução é selecionado e funciona em conjunto com o controlador de velocidade de 
acionamento da roda (A1) e o pedal (borboleta).  Essa entrada ativa as saídas do sistema de lavagem para ativar e desativar a válvula solenoide (L1).  A solução 
flui até às escovas de lavagem, sempre que a válvula de controle do fluxo manual está aberta, a cabeça de lavagem é abaixada e o pedal de acionamento é 
empurrado para a posição de marcha em frente.  Nota: Quando o botão ativar/desativar solução é desligado, não pode ocorrer fluxo exceto se o controle do fluxo 
manual estiver ligado, o pedal de acionamento ativado e a cabeça de lavagem para baixo.
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SISTEMA DE SOLUÇÃO
DESCRIÇÃO GERAL DO CIRCUITO DO SOLENOIDE DE SOLUÇÃO
Modo automático
Entradas e saídas do circuito da bateria positivo
Entradas:
• Uma entrada de tensão da bobine de controle do circuito da solenoide (+) para o conector E1 da placa de controle e os pinos J2 N. 6 e 7 (cores do fio Brn/

Yel).
• Um interruptor de chave S1 fechado (+) fornece tensão de entrada ao terminal E1 do pino J2 N. 10 (fio Brn). Isso alimenta (ativa) as funções lógicas de 

processamento da placa de controle.
• Um interruptor do assento de segurança do operador S2 fechado permite iniciar todas as funções automáticas do sistema de lavagem da máquina. A sua 

conexão do terminal E1 é o pino J4 N. 11 (fio Orn).
Saídas:
• A saída de tensão da bateria da placa de controle E1 (+) da conexão terminal acessória da solenoide conectando o pino J2 N. 8 fio Wht/Brn.
- Entradas e saídas do circuito da bateria negativo
Entradas: 
• Uma entrada de aterramento da bateria (-) principal para o terminal J4 da placa de controle E1 do pino N. 8 fio BLK. Isso suporta a operação das funções 

lógicas de processamento das placas. 
• A entrada de alimentação de aterramento da bateria para todos os circuitos da bobine de saída negativos (placas de controle). A sua conexão do terminal 

E1 é o pino J2 N. 5 (fio Blk).
Saídas:
• Uma saída de aterramento da bateria do conector do terminal da placa de controle E1, J2 pino N. 3 fio Vio/Blk. Essa saída controlada ativa e desativa a 

bobine da solenoide L1 que para e inicia o caudal de solução ao longo do corpo da válvula. Isso ocorre sempre que a borboleta é movimentada, da sua 
definição de ponto-morto para marcha em frente.

FIGURA 2
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SISTEMA DE SOLUÇÃO
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
 Problema Causa provável

 Sem caudal de solução ou caudal inadequado Sem solução no tanque
  Alavanca da válvula de controle do caudal de solução principal está na posição inativa
  Filtro de solução, válvulas, tubos e calha de dispensação de solução (cil.) entupidos
  Válvula da solenoide de solução defeituosa (L1)
  Falha no sistema de solução no controlador principal E1*

*Consultar o guia de resolução de problemas da placa de controle principal no sistema elétrico desse manual, para mais informações.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOLUÇÃO DETERGENTE
• Tanque de solução: Ver Figura 1.  Esvaziar semanalmente o tanque de solução; remover o tubo de drenagem de solução (A) da sua área de armazenamento 
(situado sob a estrutura da saia da escova lateral).  Direcionar o tubo para o “local de eliminação” designado e descarregue o tanque com água limpa.

• Filtro de solução: Remover e limpar o filtro de solução em linha (B).  Para acessar o alojamento do filtro para remoção, trabalhe sob a dianteira média do 
tanque de solução (ver o esquema “FILTRO” moldado).  Não são precisas ferramentas para remover o filtro (apertar somente à mão).  Dica de manutenção: A 
alavanca de controle da solução manual deve ser colocada na sua posição DESATIVADA.  Isso impede que haja uma perda de solução detergente ao reparar o 
crivo do filtro com um tanque parcialmente cheio ou cheio.

• Calha de dispensação da solução: Na cabeça de lavagem cilíndrica, limpar os orifícios na calha de dispensação para assegurar uma dispensação uniforme 
da solução.

REMOÇÃO DA VÁLVULA DA SOLUÇÃO
1 Drenar o tanque de solução ou colocar a válvula de controle do caudal (C) na sua posição fechada, para impedir perda de solução.
2 Ver Figura 3.  Situar a válvula solenoide, no lado direito da máquina, sob o tanque de solução.  Desacoplar a conexão do conjunto do fio da válvula 

solenoide L1 do arnês da máquina.
3 Afrouxar ambos os grampos do tubo de entrada e saída (D) e (E) que fixam os tubos flexíveis do corpo da válvula.
4 Separar (forçar) o tubo de saída da solução (F) para fora do encaixe farpado do corpo da válvula.
5 Remover os dois parafusos hexagonais (G) que fixam a válvula ao tanque da solução.  Depois, puxar o corpo da válvula no sentido da traseira que o separa 

do tubo de entrada da solução (H), completando a remoção da peça.
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SISTEMA DE SOLUÇÃO

FRONT

L

DESMONTAGEM E LIMPEZA DA VÁLVULA SOLENOIDE
1 Remover a válvula solenoide.  Para instruções, consultar a seção Remoção da válvula solenoide anterior.
2 Ver Figura 3.  Remover os (4) (I) parafusos e desmontar a válvula (cuidado para não afrouxar quaisquer peças interiores).
3 Lavar bem a sujidade do bloco (J) e do diafragma (K).
4 Depois de remontar, testar a válvula solenoide para garantir a operação apropriada.

DETALHE DE ENCANAMENTO DA SOLUÇÃO DA MÁQUINA DE DISCO
• O topo do tubo (L) utiliza um orifício de 0,109” de diâmetro no centro.  Isso impede que ocorra um caudal de solução desequilibrado.

FIGURA 3

FIGURA 4
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SISTEMA DE RECUPERAÇÃO

FIGURA 1

DESCRIÇÃO FUNCIONAL GERAL
Sistema de recuperação/aspiração geral
A sujidade e água são removidas do piso para um tanque de recuperação por um fluxo de ar criado por um motor de aspiração trifásico de 36V.  O ar e água 
residual entram no sistema de aspiração na ferramenta do limpador, através de pequenas aberturas (ranhuras) localizadas na lâmina do limpador dianteiro.  As 
pequenas aberturas são pontos de entrada para a água e o ar, ajudando a acelerar o fluxo de ar, produzindo aspiração para retirar a água residual do piso.  O ar 
e água residual movimentam-se ao longo do tubo flexível do limpador a alta velocidade até atingir o tanque de recuperação.  Aí, o ar abranda devido ao volume 
aumentado (tamanho grande) do tanque.  Com a velocidade do ar diminuída, a água mais pesada passa para o fundo do tanque de recuperação.  Ao mesmo 
tempo, o caudal de ar continua a circular pelo tanque, flutuante de corte, motor de aspiração e é eliminado pelo tubo de exaustão de aspiração.  Nenhuma água 
residual se movimenta pelo motor de aspiração, somente pelo ar operativo.
O sistema de aspiração utiliza um interruptor de flutuador para impedir que o tanque seja enchido em demasia e impedir que água seja aspirada para o motor 
de aspiração.  O Adgressor / BR 850S, 1050S vem equipado com uma funcionalidade que corta automaticamente os sistemas de lavagem e aspiração e exibe 
“CHEIO” na tela horímetro/estado, se o tanque de recuperação estiver cheio. O controlador monitora os amperes do motor de aspiração. Quando a esfera do 
flutuante bloqueia o caudal de ar, os amperes diminuem. Quando o controlador detecta uma queda de amperes em um intervalo predeterminado, ativa a tela 
“CHEIO”. 

DIANTEIRA

Motor de aspiração

Tubo limpador

Limpador

Reservatório de 
recuperação

Mangueira de 
drenagem

Guarnição da 
tampa

Tampa de reservatório da 
água de recuperação

Gaiola flutuante e 
esfera
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SISTEMA DE RECUPERAÇÃO
DESCRIÇÃO GERAL DO CIRCUITO DO MOTOR DE ASPIRAÇÃO
Modo automático (ver a Figura 2)
Entradas e saídas do circuito da bateria positivo
Entradas:
• Uma entrada de tensão da bobine de controle do circuito da solenoide (+) para o conector E1 da placa de controle e os pinos J2 N. 6 e 7 (cores do fio 

Brn/Yel).  Nota: Esta tensão de entrada alimenta todos os circuitos da bobine da solenoide e acessórios da máquina (solução, aspiração, escova, farol, 
sinalizador de alerta, etc.).

• Um interruptor de chave S1 fechado (+) fornece tensão de entrada ao terminal E1 do pino J2 N. 10 (fio Brn).  Isso alimenta (ativa) as funções lógicas de 
processamento da placa de controle.

• Um interruptor do assento de segurança do operador S2 fechado permite iniciar as todas as funções automáticas do sistema de lavagem da máquina.  A 
sua conexão do terminal E1 é o pino J4 N. 11 (fio Orn).

Saídas:
• A saída de tensão da bateria da placa de controle E1 (+) da conexão terminal acessória da solenoide conectando o pino J2 N. 8 fio Wht/Brn completa a 

tensão positiva à bobine solenoide de aspiração.
- Entradas e saídas do circuito da bateria negativo
Entradas: 
• Uma entrada de aterramento da bateria (-) para o terminal da placa de controle E1 do pino J4 N. 8 fio Blk.  Isso suporta a operação das funções lógicas de 

processamento da placa com a entrada do interruptor da chave S1 (+) anteriormente mencionado.
• A entrada de aterramento da bateria para todos os circuitos de saída da bobine da solenoide negativos (placas E1). A sua conexão do terminal E1 é o pino 

J2 N. 5 (fio Blk).
Saídas:
• Uma saída de aterramento da bateria do conector do terminal da placa de controle E1, J2 pino N. 2 fio Gra/Blk.  Essa saída da placa de controle completa 

o circuito da bobine da solenoide de aspiração K2 (pos. e neg.) e puxar o contato de carga da solenoide de aspiração K2, ativando o(s) motor(es) de 
aspiração M5 e M6.  Isso ocorre sempre que a borboleta é movimentada, da sua definição e o interruptor de aspiração está ativo.  Nota: Quando a 
borboleta retorna a ponto-morto, a aspiração permanece ativa durante 10 segundos e a luz indicadora pisca a verde.

FIGURA 2
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SISTEMA DE RECUPERAÇÃO
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se a água flutuar em torno das extremidades da ferramenta do limpador em vez de se impulsionada no sentido da ferramenta, o sistema de aspiração não está 
funcionando corretamente.  Quando um sistema de aspiração apresenta um desempenho fraco, normalmente deve-se a um dos seguintes problemas:
Fuga(s) de vácuo – Ar circulando para o sistema de aspiração, através de um casquilho danificado ou tubo com fuga, tanque danificado ou válvula de 
drenagem com fuga.  Uma fuga de vácuo abaixo da linha de água cria turbulência no tanque de recuperação, fazendo com que entre água no motor de 
aspiração.
Restrição(s) – Algo que bloqueie o fluxo de ar através do sistema.  Restrições podem também ser provocadas por uma acumulação de sujidade na ferramenta 
do limpador, tubos de aspiração ou a gaiola do flutuante, ou ainda sempre que ar circulante seja forçado a fazer uma curva acentuada.
Tanto as fugas como as restrições diminuem a quantidade de ar circulando ao longo da ferramenta do limpador.  O ar que atravessa a ferramenta do limpador 
movimenta-se mais devagar, e por isso tem menos poder de recolha.
Componentes elétricos aspiração – Os componentes elétricos principais dos sistemas de aspiração são monitorados pelo controlador principal para 
detectar quaisquer falhas no funcionamento do sistema (códigos de erro).  Os componentes do sistema abrangidos são o motor de aspiração e o solenoide de 
aspiração.  Códigos de erro detectados a partir do controlador principal são exibidos na tela LED do horímetro à medida que ocorrem.  Nota: Consultar a Guia 
de resolução de problemas na placa de controle principal no sistema elétrico desse manual, para ações de reparação de assistência técnica e descrições de 
falhas específicas.

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO/
RECUPERAÇÃO
Sempre que existir um problema com a aspiração, convém verificar todo o sistema.  Utilizar a lista de verificação abaixo como um guia para verificar a fundo o 
sistema de aspiração.

Limpar a sujidade acumulada no interior da ferramenta do limpador.
Substituir as lâminas do limpador, se elas estiverem danificadas ou quebradas.
Inspecionar o tubo existente entre a ferramenta do limpador e o tanque de recuperação, lavar o eventual lixo acumulado no tubo.  Substituir o tubo, 
se ele estiver danificado ou dobrado.
Inspecionar e garantir que as gaxetas na tampa do tanque de recuperação estão vedando bem e não estão danificadas.
Inspecionar e limpar a gaiola do flutuante do motor de aspiração e o filtro de aspiração.
Certificar-se de que a válvula de drenagem do tanque de recuperação não deixa passar ar.

MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ASPIRAÇÃO E GAIOLA DO FLUTUANTE
Ver Figura 3.  Para inspecionar e limpar o filtro de espuma do motor de aspiração, basta levantar a tampa da conduta de aspiração amarrada (A).  Remover 
o filtro, puxando pela abertura do alojamento.  Limpar o filtro por aspiração ou lavá-lo em água quente.  Nota: O filtro deve ser completamente seco antes de 
reinstalar.
Para inspecionar o flutuante de corte da aspiração, basta abrir a tampa do tanque de recuperação traseira direita, para acessar o conjunto da gaiola do flutuante 
(centro traseiro, no tanque de recuperação).  As aberturas da gaiola devem ser mantidas isentas de detritos que possam restringir o caudal máximo de ar.  Para 
manter limpas, passar um pano com regularidade ou remover e passar por água.  A gaiola é um conjunto de duas peças e pode ser desencaixada, para separar.  
Nota: Outro método para acessar o flutuante da gaiola para assistência técnica é remover os parafusos (6) (B) e o alojamento da conduta de aspiração (C) da 
abertura do topo do tanque de recuperação.
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SISTEMA DE RECUPERAÇÃO

FRONT

B
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REMOÇÃO DO 
RESERVATÓRIO DA ÁGUA DE 
RECUPERAÇÃO
1 Drenar o tanque de recuperação, usando o 

tubo de drenagem do tanque de recuperação.
2 Desconectar o tubo do limpador da ferramenta 

do limpador e remover a ferramenta do seu 
suporte.

3 Ver Figura 3.  Abrir a tampa do tanque de 
recuperação articulada (D) e segurar na 
extremidade interior superior do tanque 
e, de seguida, puxar reto para cima para 
separá-la da plataforma do assento/tanque 
de solução.  De seguida, orientar o tanque 
da traseira da máquina para o pavimento.  
Nota de manutenção importante: Sustentar 
a parte inferior do tanque pelo seu canto 
esquerdo, para impedir o esmagamento do 
tubo do limpador.  Não puxar imediatamente 
o tanque para fora da máquina, o arnês da 
fiação do motor de aspiração situado no canto 
frontal esquerdo deve ser desconectado para 
completar a separação.

REMOÇÃO MOTOR(ES) DE 
ASPIRAÇÃO
1 Ver Figura 3.  Remover a tampa da conduta 

de aspiração (C) que se encontra fixada ao 
tanque de recuperação numa quant de (6) 
parafusos (B).

2 Separar o arnês da fiação de cada motor e 
levantar o(s) motor(es) de seu compartimento 
de montagem.

3 Inspecionar todos as gaxetas do sistema 
de aspiração/recuperação, (itens F, G e H) 
e limpar ainda os filtros de espuma do(s) 
motor(es) de aspiração (I, J e K), crivos (L) e 
tubos de exaustão (M).

FIGURA 3

DIANTEIRA

4 Inspecionar as escovas do 
motor de carbono e, caso se 
encontrem a menos de 3/8” 
(10mm) de comprimento, 
substituir.

* Nota de reparação: A tampa do 
tanque articulada (D) pode ser 
facilmente separada da tampa 
da conduta de aspiração (C), 
removendo o pino ranhurado 
(N) (usando uma chave de 
fenda laminada chata).
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SISTEMA LIMPADOR
DESCRIÇÃO GERAL DO MOTOR DE ELEVAÇÃO DO SISTEMA LIMPADOR
Ver Figura 2.  A ferramenta de recolha do limpador é levantada e abaixada por um conjunto do motor do atuador de 36V montado na horizontal, na traseira 
central do chassi sob o tanque de recuperação.  O conjunto da placa de controle principal E1 regula (gerencia) as funções operativas de entrada e saída do 
sistema da ferramenta do limpador da máquina.  Consultar a seção Conhecer a sua máquina deste manual, para obter uma explicação completa sobre os modos 
de operação de aspiração/limpador.

DESCRIÇÃO GERAL OPERACIONAL DA FUNÇÃO DE MARCHA À RÉ DO MOTOR DE ELEVAÇÃO 
DO LIMPADOR
Durante a lavagem normal da máquina, o limpador opera em modo automático.  Para impedir a danificação e desgaste excessivo da lâmina do limpador, a 
ferramenta do limpador levanta-se automaticamente do piso sempre que a máquina é operada em marcha à ré.  Ver Figura 1.  Para fazer com que a ferramenta 
do limpador levante em marcha à ré, o pedal de acionamento deve ser movido da sua posição de ponto-morto ou marcha em frente, que abre a tensão de 
controle (36V pos. +) normalmente fechada do pino de saída de controle da velocidade A1 N. 16 (Blu/Blk).  Esta perda detectada do sinal de tensão de controle 
do pino N. 16 (pos.) cria uma entrada da placa E1 requerida ao fio do pino N. 4 do conector J4 (Blu/Blk).  Isso por sua vez ativa um circuito de relé interno que 
fornece a polaridade de tensão correta para que o motor de elevação do limpador M2 funcione em um tempo especificado (saída dos pinos do conector J3 N. 2 
e N. 3).  Isso levanta o limpador do pavimento para a posição de apoio, que é metade da distância normal observada no modo de lavagem inativa da máquina.  
Movimentar o pedal de acionamento novamente para a posição de ponto-morto/marcha em frente fecha a saída de marcha em frente de borboleta A1 e a placa 
de controle E1 ganha o seu sinal (+).  A saída do conector J3 inverte a polaridade e abaixa a ferramenta novamente para o pavimento.

* Nota de programação: O levantamento do limpador em um período de tempo inverso é ajustável.  Consultar as instruções na seção do manual de Programação 
Especial Elétrica, para alterar a distância a que o limpador levanta em marcha à ré.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Operação do motor de elevação do limpador

Problema Causa provável
• O motor de elevação funciona em ambas as direções mas 
não levanta nem abaixa o conjunto da ferramenta do limpador

• As roscas no tubo de acionamento do conjunto do motor de 
elevação móvel estão danificadas (arrancadas)
• Cabo de elevação danificado (alongado ou quebrado)

• O motor de elevação não opera e a tela de estado/horímetro 
mostra um código de falha de erro (05, 19 ou 20)

• Falha do sistema elétrico do motor de elevação*

*Consultar o guia de resolução de problemas da placa de controle principal, no sistema elétrico desse manual, para ações de reparação de assistência técnica e 
descrições de falhas específicas.
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SISTEMA LIMPADOR
REMOÇÃO DO MOTOR DO ATUADOR DE ELEVAÇÃO DO LIMPADOR
1 Abaixar a ferramenta do limpador até ao piso e, de seguida, desconectar o conjunto da bateria, puxando pela alavanca de desconexão de emergência (13).  

Esse procedimento é feito para impedir que o suporte do limpador levante automaticamente quando a chave está desligada.
2 Drenar o tanque de recuperação, usando o tubo de drenagem do tanque de recuperação.
3 Desconectar o tubo do limpador da ferramenta do limpador e remover a ferramenta do seu suporte.
4 Abrir a tampa do tanque de recuperação articulada e segurar na extremidade interior superior do tanque e, de seguida, puxar reto para cima para separá-la 

da plataforma do assento/tanque de solução.  De seguida, orientar o tanque da traseira da máquina para o pavimento.  Nota de manutenção importante: 
Sustentar a parte inferior do tanque pelo seu canto esquerdo, para impedir o esmagamento do tubo do limpador.  Não puxar imediatamente o tanque para 
fora da máquina, o arnês da fiação do motor de aspiração situado no canto frontal esquerdo deve ser desconectado para completar a separação.

5 Ver Figura 2.  A partir da traseira da máquina, remover o anel de retenção (A) que fixa o pino do cabo de elevação (B) e separar o pino e o cabo dos 
suportes do chassi e alojamento do tubo de acionamento do motor.  Nota: Não perder os dois espaçadores do cabo em plástico situados no tubo de 
acionamento do motor.

6 Localizar a braçadeira que acopla a fiação do motor ao chassi e, de seguida, desconectar o arnês do motor.
7 A partir da parte inferior da máquina, remover o grampo (C) que fixa o pino do motor de elevação (D) e desconectar o motor do suporte do chassi.  De 

seguida, empurrar o motor para a frente e removê-lo completamente da máquina.
Nota: Os novos motores do atuador de elevação de substituição não trazem incluídos uma porca de elevação pré-ajustada.
Importante: Depois que remover o motor do atuador e antes de substituir um novo motor ou porca de acionamento, os interruptores de limitação ENTRAR 

e SAIR devem ser definidos (ou verificados), com as suas especificações corretas (ver as instruções do Sistema elétrico para o ajuste da porca de 
acionamento do atuador).

8 Depois que definir as dimensões 
da porca de elevação do atuador, 
seguir os passos 1-7 pela ordem 
inversa, para reinstalar.

SUBSTITUIÇÃO DO 
CABO DE ELEVAÇÃO 
DO LIMPADOR
1 Seguir os passos (1-5) “Remoção 

do motor do atuador de elevação 
do limpador” acima.  Nota: O motor 
não precisa ser desmontado da 
estrutura.

2 Remover o parafuso do cabo do 
limpador inferior (E) e a porca 
(F) para permitir uma remoção 
completa do cabo de elevação.

3 Remontar pela ordem inversa e 
teste as funções de levantamento e 
abaixamento apropriadas.

FIGURA 2

DIANTEIRA
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SISTEMA LIMPADOR
MANUTENÇÃO DO LIMPADOR
Se o limpador deixar marcas estreitas ou água, a lâmina pode estar suja ou danificada.  Remover o limpador, lavá-lo em água quente e inspecionar as lâminas.  
Inverter ou substituir as lâminas se elas estiverem cortadas, quebradas, onduladas ou desgastadas.
Para inverter ou substituir a lâmina de limpeza do limpador traseiro...
1 Ver figura 3.  Levantar a ferramenta do limpador do chão e, de seguida, soltar o engate de remoção da lâmina do limpador traseira (A) na ferramenta do 

limpador.
2 Remover a correia de tensão (B).
3 Deslizar a lâmina traseira para fora dos pinos de alinhamento.
4 A lâmina do limpador possui 4 extremidades de trabalho.  Rodar a lâmina de modo a que uma extremidade limpa e não danificada fique voltada para a 

dianteira da máquina.  Substituir a lâmina se as 4 lâminas estiverem fissuradas, quebradas ou desgastadas em um grande raio.
5 Instalar a lâmina, seguindo os passos por ordem inversa e ajustando a inclinação do limpador.
Para inverter ou substituir a lâmina do limpador dianteira...
1 Levantar a ferramenta do limpador do piso e, de seguida, afrouxar as (2) porcas de aperto manual (C) no topo do limpador e remover a ferramenta do 

limpador do suporte.
2 Afrouxar a porca de aperto manual de remoção da lâmina do limpador dianteira (D) e, de seguida, remover a correia de tensão (E) e a lâmina.
3 A lâmina do limpador possui 4 extremidades de trabalho.  Rodar a lâmina de modo a que uma extremidade limpa e não danificada fique voltada para a 

dianteira da máquina.  Substituir a lâmina se as 4 lâminas estiverem fissuradas, quebradas ou desgastadas em um grande raio.
4 Instalar a lâmina, seguindo os passos por ordem inversa e ajustando a inclinação do limpador.

REGULAÇÃO DO LIMPADOR
Existem dois ajustes da ferramenta do limpador possíveis: ângulo e altura.
Ajustar o ângulo do limpador sempre que uma lâmina for invertida ou substituída ou se o limpador não estiver a limpar bem o chão.
1 Estacionar uma máquina em uma superfície plana e uniforme e abaixar o limpador.  De seguida, dirija a máquina para a frente o suficiente para que as 

lâminas do limpador dobrem sobre a traseira.
2 Ajustar a inclinação e a altura do limpador, usando o botão de ajuste da elevação do limpador (24) e o volante de altura do limpador (F) para que a lâmina 

do limpador traseira toque no piso de maneira uniforme em toda a sua largura e se encontre ligeiramente inclinada para a frente, conforme o ilustrado na 
seção cruzada do limpador.

FIGURA 3
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SISTEMA ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÕES DA BATERIA
- Usar uma combinação de múltiplas unidades de células de 2-volt (conectadas em série) para construir um sistema de conjunto de bateria de 36 volt CC.
- A capacidade do conjunto de bateria recomendada pela Nilfisk-Advance é um sistema de bateria de ciclo profundo e taxa horária de 305 ou 395 AH @ 20 (seis 
baterias de 6V).  Nota: O conjunto de bateria deve poder caber no tamanho do compartimento listado em Especificações.

ESPECIFICAÇÕES DO CARREGADOR DE BATERIA
- Usar um carregador com uma saída de 36 volt CC correspondente à tensão do conjunto de bateria CC e à fonte de alimentação da linha CA de entrada que 
estiver sendo usada.
- Sempre que selecionar um carregador de bateria, siga sempre a recomendação do fabricante da bateria para corresponder aos amperes corretos de saída do CC 
do carregador com a taxa de Amp/horas das baterias sendo instaladas.  Isso irá impedir que o conjunto da bateria seja carregado ou descarregado em excesso.
- A bateria de 305 AH recomendada deve corresponder a um carregador de 36V, 20 ou 25 Amp
- A bateria de 395 AH recomendada deve corresponder a um carregador de 36V ou 36 Amp

INSTALAR AS BATERIAS

 ATENÇÃO!
Proceder com extremo cuidado ao trabalhar com baterias.  O ácido sulfúrico nas baterias pode provocar um ferimento grave, se permitir que entre em contato 
com a pele ou os olhos.  O gás hidrogênio explosivo é ventilado do interior das baterias através de aberturas nas tampas da bateria.  Este gás poderá inflamar 
com qualquer arco elétrico, faísca ou chama.
Quando efetuar a manutenção das baterias...
• Remover todas as joias.
• Não fumar.
• Utilizar óculos de proteção química, luvas de borracha e um avental de proteção.
• Trabalhar em uma área bem ventilada.
• Não deixar que as ferramentas toquem em mais do que um terminal da bateria de cada vez.

 ADVERTÊNCIA!
Os componentes elétricos desta máquina podem sofrer sérios danos se as baterias não forem instaladas e conectadas na maneira correta.  As baterias devem 
ser instaladas pela Nilfisk-Advance ou por um técnico qualificado.
1 Retirar as baterias da respectiva caixa de transporte e inspecioná-las cuidadosamente, para detectar eventuais fendas ou outros danos.  Caso existam 

danos, contatar o transportador que fez a entrega ou o fabricante das baterias para apresentar uma reclamação de danos.
2 DESLIGAR o interruptor de chave de ignição (J) (O) e remover a chave.
3 Para acessar o compartimento da bateria, inclinar o assento do operador para a frente e colocar a haste de apoio.  Retirar os cabos da bateria do 

compartimento da bateria.
4 A sua máquina vem de fábrica com cabos de bateria suficientes para instalar 

baterias de seis horas (6 volt), 305 - 395 Amp  Utilizando duas pessoas e uma faixa 
de elevação adequada, levantar cuidadosamente* as baterias para a bandeja do 
compartimento, exatamente como o mostrado no decalque da máquina (Figura 1).

5 Os terminais nos cabos da bateria encontram-se assinalados com “+” para positivo 
e “-” para negativo.  Instalar os cabos da bateria conforme o ilustrado, com os 
terminais marcados com “+” nos terminais positivos da bateria e os terminais 
marcados com “-” nos terminais negativos da bateria.  Posicionar o cabo de modo 
a que as tampas da bateria possam ser facilmente removidas para reparação da 
bateria.

6 Apertar cuidadosamente a porca em cada terminal da bateria até o terminal não 
conseguir ser rodado no posto da bateria.  De seguida, apertar a porca em meia 
volta adicional.  Não apertar os terminais em demasia ou poderá ser muito difícil 
removê-los em assistências técnicas futuras.

7 Aplicar nos terminais e postos um revestimento do terminal da bateria em spray 
(disponível na maior parte das lojas de peças automóveis).

8 Colocar uma das capas de borracha pretas em cada um dos terminais e fixar com 
as faixas fornecidas.

9 Conectar o conector do conjunto da bateria ao conector da bateria da máquina (22) 
e fechar a plataforma do assento do operador.

*Nota: A remoção do tanque de recuperação pode facilitar a instalação da bateria.

FIGURA 1
ADVERTÊNCIA: Antes de mudar as baterias, consultar 
TSBUS2008-984 ou realizar uma chamada para a 
assistência técnica nos EUA: 800-989-2235 / Canadá: 800-
668-8400 México: +52 (55) 2591 1002 ext. 228

415A/H - 20H - TAXA
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SISTEMA ELÉTRICO
DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE CORTE POR BAIXA TENSÃO DA BATERIA
Todos os modelos descritos neste manual encontram-se equipados com uma funcionalidade de corte por baixa tensão para impedir um descarregamento 
excessivo da bateria.  Quando a tensão do conjunto da bateria da máquina desce abaixo de limiares especificamente definidos (definições da tensão), o sistema 
de lavagem é automaticamente encerrado.  O nível de corte é ajustável.  A definição da bateria ácida de chumbo standard (célula úmida) é de 1,72V por célula e 
a definição de bateria isenta de manutenção alternativa (célula de gel) é de 1,81V por célula.  A configuração padrão é selecionada de fábrica e deve ser usada 
exceto se o fabricante da bateria especificar uma tensão de corte mais alta.
Nota de serviço especial: Em todas as máquinas (36V), uma tensão de recarregamento mínima de 2,09 volts por célula deve ser atingida, para permitir que o 
sistema de solução e escova de lavagem funcionem novamente (reinicialização).  O conjunto da bateria de 36V deve aumentar para um mínimo de 37,6 volt.

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DE ESTADO DA BATERIA
O indicador do estado da bateria (K) fornece uma indicação sobre o estado de carregamento das baterias.  O indicador de estado da bateria memoriza o estado 
de carregamento inclusive se a chave tiver sido desligada.  A indicação do estado de carregamento é reinicializada com o carregamento completo quando as 
baterias tiverem sido recarregadas. É ainda possível optar por dois limiares de baixa tensão diferentes, consoante estiverem sendo usadas baterias standards 
ou isentas de manutenção (solicitar que o engenheiro de assistência técnica realize esta seleção*).  NOTA:  Os percentuais seguintes se baseiam na 
capacidade da bateria útil, e não na capacidade da bateria total.  Ou seja, uma descarregamento de 100% = 80% da capacidade total da bateria para baterias de 
célula úmida standard ou 70% da capacidade total da bateria, para baterias isentas de manutenção.

Explicação das luzes indicadoras da bateria e intervalos de tensão

36 volt
Indicador de bateria % De descarga Padrão Alternada
Verde Cheia até 50% 34,0+ 34,5+
Verde e Amarelo 50% a 75% 33,0-34,0 34,0-34,5
Amarelo 75% a 90% 32,0-33,0 33,5-34,0
Amarelo e Vermelho 90% a 95% 31,5-32,0 33,0-33,5
Vermelho 95% a 99% 31,0-31,5 32,5-33,0
Vermelho intermitente/corte 100% <31,0 <32,5

*Nota importante: Consultar a seção do manual Opções de programação especiais da placa de controle principal (situada no Sistema elétrico) e seguir as 
instruções para alteração do limite de corte por baixa tensão.

CARREGAR AS BATERIAS
Substituir o conjunto da bateria da máquina, sempre que a máquina é utilizada, ou quando o indicador do estado da bateria (K) se iluminar com luzes 
indicadoras vermelhas intermitentes. Nota: A máquina utiliza também um corte por baixa tensão especial que inibe o sistema de lavagem, consultar nesta seção 
do manual a Descrição da funcionalidade de corte por baixa tensão da bateria.
Para carregar as baterias...
1 Pressionar desconectar bateria (13).
2 Abrir a tampa do compartimento da bateria (16) para fornecer ventilação adequada.
3 Empurrar o conector do carregador para o conector da bateria (22).
4 Seguir as instruções no carregador da bateria.
5 Controlar o nível de fluído em todas as células da bateria, depois que carregar as baterias.  Adicionar água destilada, se necessário, para levar o nível de 

fluído até ao fundo dos tubos do enchedor.

 ATENÇÃO!
Não encher as baterias antes de carregá-las.  Carregar as baterias apenas numa área bem ventilada.  Não fumar enquanto estiver a fazer a manutenção das 
baterias.
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SISTEMA ELÉTRICO
MANUTENÇÃO DA BATERIA
Uma manutenção adequada das baterias do veículo elétrico pode estender enormemente a sua vida útil.  Baterias mantidas em bom estado duram até 3 anos, 
mas é comum ocorrer falha após 1 ano, se a manutenção tiver sido inadequada.
Existem 3 regras simples para uma boa manutenção da bateria:
• Manter um nível de eletrólitos adequado (semanal) - Utilizar água destilada nas baterias, sempre que possível.  Se as baterias estiverem descarregadas, 

basta adicionar água suficiente para cobrir as placas em cada célula.  Se as baterias estiverem totalmente carregadas, encha cada célula até ao fundo do 
tubo do enchedor.  Não encher as baterias em demasia!  Não adicionar ácido às baterias!

• Manter as baterias carregadas (semanal) - As baterias devem ser carregadas sempre que a máquina for utilizada durante mais do que 1 hora.  Os 
operadores da máquina devem abrir a tampa do compartimento da bateria para carregamento, com vista a evitar uma acumulação concentrada de gás 
hidrogênio.  Os operadores devem seguir as instruções fornecidas com o seu carregador de bateria específico, para determinar durante o quanto tempo 
devem ser carregadas as baterias.  Inclusive quando a máquina é armazenada, as baterias devem ser carregadas uma vez por mês para impedir a 
“sulfatação” das mesmas.  A maior parte das tampas das baterias são ventiladas, por isso não é necessário afrouxar ou removê-las para carregamento.

• Manter as baterias limpas (mensal) - Utilizar um pano úmido para limpar a sujidade do topo das baterias.  Os terminais da bateria devem ser limpos e 
fechados.  Se os topos das baterias estiverem úmidos após o carregamento, as baterias foram provavelmente enchidas ou carregadas em demasia.  Nota: 
Se existir ácido nas baterias, lavar os topos das baterias com uma solução de bicarbonato de sódio e água (2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio em 
1 quarto de água).

TESTE DA BATERIA
Um problema com a bateria é normalmente reconhecido pelo operador da máquina como uma diminuição no tempo de atividade da máquina.  Este estado é 
normalmente provocado por uma ou mais “células mortas” no sistema de bateria, ou seja, que uma ou mais células fornecem menos tensão do que as outras 
células.
Nota:  Substituir sempre as baterias antes de testar.
Existem 2 modos de encontrar uma célula morta:
• Utilizar um medidor hídrico para verificar a gravidade específica (ou “estado de carga”) do fluído em cada célula.  Uma célula morta exibe uma leitura de 50 

pontos (ou mais) abaixo das outras células.
• Utilizar um voltímetro para verificar a tensão de cada bateria, com os motores de acionamento e lavagem em operação.  A bateria com a célula morta 

apresenta 1 ou 2 volts a menos do que as outras baterias no sistema.
Se as baterias na máquina tiverem mais do que um ano, convém substituir o conjunto inteiro, em vez de substituir somente uma bateria.

O diagrama abaixo mostra a “percentagem carregada” aproximada de uma bateria de um veículo elétrico em vários valores de gravidade específicos, corrigidos 
para 80°F (26,7°C).

ESTADO DE CARGA APROXIMADO
1,265 Inicial

Carregado Carga completa
100% 1,265
75% 1,225
50% 1,190
25% 1,155

Descarregado 1,120
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AJUSTE DA PORCA DE ACIONAMENTO DO ATUADOR
Esta seção do manual explica os passos para ajustar a configuração da porca de acionamento (conjunto de alojamento), para os dois motores do atuador da 
máquina.  Consultar o diagrama abaixo, para encontrar as especificações de dimensões DENTRO e FORA, para o motor do atuador específico que necessite de 
ajuste.

N. parte Motor do accionador Eixo de alojamento da porca de 
acionamento DENTRO

Eixo de alojamento da porca de 
acionamento FORA

56393303 Elevação da escova de lavagem (disco e cil.) 3/8” (9mm)* 3-5/8” (92mm)*
56390857 Elevação do limpador 1/8” (3mm)* 3-3/4” (95mm)*

*As dimensões da “Posição DENTRO/FORA do eixo de alojamento da porca de acionamento” são medidas quando totalmente montadas.  Os pontos de 
referência são o degrau da caixa de câmbio para a extremidade do tubo de aço (A) conforme o ilustrado na Figura 3, ou a extremidade do conjunto de alojamento 
da mola de plástico, conforme o ilustrado na Figura 4.
**Descarregar até ao fundo do degrau.
Instruções gerais para todos os motores do atuador
1 Ver Figura 2.  Ela mostra o adaptador do cabo de 

alimentação do atuador especial (PN 56407502) necessário 
para conectar o conjunto da bateria da máquina e o motor 
do atuador, para definir as definições de limitação da porca 
de acionamento.

2 Abrir o compartimento da bateria da máquina e desconectar 
o conector da bateria.  O conjunto da bateria é necessário 
para alimentar o motor do atuador de elevação, para definir 
adequadamente os interruptores de limitação DENTRO e 
FORA.

3 Conectar o motor do atuador sendo testado à extremidade 
do adaptador do cabo de alimentação.  De seguida, conecte 
os grampos de jacaré do adaptador do cabo (grampo 
vermelho ao positivo e preto ao negativo) ao conector da 
bateria ou postos da bateria.  O interruptor basculante é 
usado para alterar a rotação do motor, definindo a dimensão 
correta da porca de acionamento.

Instruções para o ajuste da porca de acionamento do atuador de elevação do limpador
1 Ver Figura 3. Segurar na porca de acionamento do atuador (A) e pressione o interruptor basculante para executar o motor de acionamento e recuar a porca 

no sentido do alojamento do motor (no seu limite DENTRO).
2 Medir a posição da porca de acionamento, no eixo do atuador.  Rodar manualmente o tubo de aço para a posição DENTRO, conforme o ilustrado no 

diagrama.
3 Segurar na porca de acionamento e, de seguida, pressionar o interruptor basculante do cabo do adaptador para executar o motor de acionamento para a 

posição FORA (aguarde até o motor parar).
4 Medir a posição da porca de acionamento no eixo e comparar a medição com a posição FORA ilustrada no diagrama.
5 Quando a medição não corresponder à dimensão ilustrada no diagrama, é necessário remover a tampa do ajustador (B) e ajustar a posição Fora.
6 Para aumentar a deslocação da porca de acionamento, rodar o ajustador no sentido horário.  Para diminuir a deslocação da porca, rodar o ajustador no 

sentido anti-horário.
 NOTA: Utilizar um soquete de 1/2” (13 mm) para rodar o ajustador.  Cada clique do ajustador altera a deslocação da porca em 1/16 in (1,6 mm).
7 Depois de cada ajuste, segurar na porca de acionamento, executar DENTRO E FORA do atuador e verificar ambas as dimensões.  Depois de verificar se 

os limites da porca de acionamento estão corretamente definidos, substituir a tampa do ajustador.  Nota de dica de reparação: Utilizar o adaptador do 
cabo de alimentação anterior para ajudar a posicionar a porca de acionamento (dentro ou fora) para facilitar as instalações do motor do atuador.

FIGURA 2

FIGURA 3

ENTRADA Saída



NÚMERO FORMULÁRIO 56043136 - Adgressor™ / BR 850S, BR 1050S - 53

SISTEMA ELÉTRICO
=Instruções para o ajuste da porca de acionamento do atuador de elevação da escova de lavagem
1 Ver as figuras 4 e 5.  Em um novo 

motor do atuador de elevação da 
escova, remover (desenrosque) a 
porca de acionamento (C) e instalar 
a mola de compressão curta (D) no 
eixo do atuador (parafuso principal) 
primeiro.  Depois, reinstalar a porca de 
acionamento de plástico, conforme o 
ilustrado (com o bolso do pino da porca 
longe do motor).

2 Seguir os passos 1-7 na seção 
designada por Instruções para ajuste 
da porca de acionamento do atuador 
de elevação do limpador (referência à 
página anterior).

3 Depois que ajustar a porca de 
acionamento do atuador (dimensões), 
seguir o passo 10 (na seção do manual 
Remoção do atuador da cabeça da 
escova) para remontar.

Dica de manutenção: Ver Figura 5.  
Convém notar a orientação correta do 
alojamento da mola (E) ao instalar o 
conjunto do motor completo e executar 
o conjunto do alojamento da mola para 
a posição FORA (distendido) para a 
instalação da máquina.

FIGURA 4

FIGURA 5

OUT
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F

G

DIAGNÓSTICOS DO CONTROLADOR CURTIS
Método de diagnóstico A: Utilizar a tela do horímetro e o indicador do Interruptor de vara do painel de controle da 
máquina.
FUNÇÃO DA TELA E LUZ DE ESTADO DO CONTROLADOR DA VELOCIDADE
O controle da velocidade Curtis 1237 irá gerar um código de falha se ocorrer um problema associado ao sistema de tração à roda e controle da velocidade.  Ver 
Figura 6.  Se ocorrer uma falha de controle da velocidade, a tela de estado/horímetro (F) indica “E 03”.  Quando E03 está sendo exibido e detecta uma falha, o 
indicador verde (G), normalmente a luz indicadora da cabeça acessória pisca uma sequência de código de erro especial até a falha ser corrigida.  Ver “Tabela 
1”, para obter uma descrição das indicações da falha.  Nota de serviço: Instruções sobre como ler a luz de estado do código de erro.  Por exemplo, OO  O =  
duas luzes piscam, uma pausa curta, uma luz pisca, uma pausa longa e o código é repetido.  Isso indica um código de erro 2,1.

Método de diagnóstico B: Utiliza o programador Curtis de mão opcional.
DIAGNÓSTICO DO PROGRAMADOR
Com um programador, o diagnóstico e resolução de problemas é mais direto do que somente com LED.  O programador exibe informações de diagnóstico 
completas em linguagem simples sem códigos para decifrar.  As falhas são indicadas no menu de diagnóstico, e o estado das saídas/entradas do controlador é 
exibido no menu de teste.
O seguinte processo de 4 passos é geralmente usado para diagnóstico e resolução de problemas usando um veículo não operativo: (1) Inspecionar visualmente 
o veículo em busca de problemas óbvios; (2) diagnosticar o problema usando o programador; (3) testar o circuito com o programador; e (4) corrigir o problema.  
Repetir as últimas três etapas como necessário até que o veículo se encontre operacional.
Exemplo: Um veículo que não opera em “marcha em frente” é trazido para reparação.
1 Examinar o veículo e a sua fiação em busca de problemas óbvios como fios quebrados ou conexões frouxas.
2 Conectar o programador, colocá-lo no modo de diagnóstico e ler a informação de falha exibida.  Nesse exemplo, a tela apresenta “Atualmente sem falhas”, 

indicando que o controlador não detectou nada fora do normal.
3 Colocar o programador no modo de teste e observar o estado das entradas e saídas na direção em frente.  Nesse exemplo, a tela mostra que a entrada 

de marcha em frente não ativou quando “marcha em frente” foi selecionado, o que significa que o problema reside na borboleta eletrônica ou na fiação da 
borboleta.

4 Controlar substituir a fiação e borboleta eletrônica e repetir o teste.  Se o programador exibir o interruptor de marcha em frente fechando e o veículo estiver 
agora dirigindo normalmente, o problema foi corrigido.

Consultar os códigos de erro de estado (Tabela 1), para sugestões que abrangem uma ampla variedade de possíveis falhas.

HISTÓRICO DE DIAGNÓSTICO
O programador de mão pode ser usado para acessar o arquivo do histórico de diagnóstico do controlador.  Conectar o programador, pressionar a tecla MAIS 
INFO e, de seguida, segurando na tecla MAIS INFO, pressionar a tecla DIAGNÓSTICOS.  O programador irá exibir todas as falhas que o controlador detectou 
desde a última vez que o arquivo do histórico de diagnóstico foi excluído. As falhas podem ser falhas intermitentes, falhas provocadas por fios soltos ou falhas 
provocadas por erros do operador.  Falhas como HPD ou supertemperatura podem ser causadas por hábitos do operador ou por sobrecarga.
Depois que um problema tiver sido diagnosticado e corrigido, é aconselhável excluir o arquivo de histórico diagnóstico.  Isso permite ao controlador acumular 
um novo arquivo de falhas.  Ao verificar o novo arquivo do histórico de diagnóstico numa data posterior, você pode determinar prontamente se o problema foi 
completamente resolvido.
Para excluir o arquivo do histórico diagnóstico, vá ao menu Programa especial (pressionado e mantendo pressionada a tecla MAIS INFO e, depois, pressionando 
a tecla PROGRAMA), percorra o menu até “Excluir histórico de diagnóstico” se encontrar na linha superior da tela e, depois, pressionar novamente MAIS INFO.  
O programador solicita-lhe que confirme ou cancele.
Ver MANUAL DO PROGRAMADOR CURTIS 56043101, para mais detalhes sobre a operação do programador.

FIGURA 6
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SISTEMA ELÉTRICO
CÓDIGOS DE FALHA DO LED DE ESTADO (TABELA 1)

CÓDIGO 
LED

TELA DE LUZ DE 
ESTADO

EXPLICAÇÃO CAUSA PROVÁVEL

1,1 O   O Falha de saída 1. Curto-circuito no motor ou na fiação do motor.
2. Falha do controlador.

Falha de sobrecorrente 1. Curto-circuito no motor ou na fiação do motor.
2. Falha do controlador.

1,2 O   OO Falha na EEPROM 1. Falha ou avaria EEPROM.

Falha do contator de corrente 1. Contator principal soldado.
2. Falha do condutor do contator principal
3. Falha da bobine do contator principal.

Falha na pré-carga 1. Falha no controlador interno.
2. Tensão da bateria baixa.

Falha de tensão do motor 1. Tensão no motor não corresponde ao pedido de borboleta.
2. Saída M1 ou M2 em curto-circuito a B- ou B+.
3. Curto-circuito do motor interno.
4. Falha do controlador.

2,2 OO   OO Falha HPD 1. Sequência incorreta do KSI, ativar alimentação e entradas 
da borboleta.
2. Pot da borboleta mal ajustado.

2,3 OO   OOO Falha de HPD presente durante > 
5 seg.

1. Borboleta mal ajustada
2. Pot da borboleta quebrado
3. Mecanismo da borboleta quebrado

2,4 OO   OOOO Falha no pot de limitação da 
velocidade

1. Fio do limpador de pot de limitação da velocidade 
quebrado.
2. Pot de limitação da velocidade quebrado.

3,3 OOO   OOO Falha na borboleta 1. Fio de entrada da borboleta aberto.
2. Fio de entrada da borboleta em curto-circuito a B- ou B+.
3. Pot da borboleta defeituoso.
4. Foi selecionado um tipo de borboleta errado.

4,1 OOOO   O Baixa tensão bateria 1. Tensão da bateria <16 volts (modelos de 24V).
2. Terminal da bateria corroído ou frouxo.
3. Terminal do controlador frouxo.

4,2 OOOO   OO Tensão excessiva 1. Tensão da bateria >36 volts (modelos de 24V).
2. Veículo operando com o carregador acoplado.

4,3 OOOO   OOO Corte por temperatura excessiva/
insuficiente

1. Temperatura >95°C (203°F) ou <-25°C (-13°F).
2. Carga excessiva no veículo.
3. Montagem inadequada do controlador.
4. Operação em ambientes extremos.

*NOTA: Um problema do sistema KSI (entrada do interruptor chave) é uma falha operacional de tipo HPD (desativar pedal alto) 
específica provocada pelo operador ao ativar o pedal de acionamento MF/MA antes de ligar o interruptor da chave principal.  Ele 
pode ser excluído colocando o pedal de acionamento do operador em ponto-morto e alternando o interruptor da chave entre 
DESLIGADO e LIGADO.
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INSPEÇÃO DA INSTALAÇÃO PARA O CONTROLADOR DE VELOCIDADE CURTIS

 SEGURANÇA!
O controlador 1237 é inerentemente um dispositivo de elevada potência.  Ao trabalhar em qualquer veículo alimentado a bateria, devem ser implementadas as 
precauções de segurança adequadas.  Elas incluem, mas não se limitam a: treinamento adequado, utilização de proteção ocular, evitar roupa larga e joalheria e 
usar chaves de fenda isoladas.
Depois que instalar um controlador e antes de operar o veículo, preencher atentamente o seguinte procedimento de inspeção.  Se você encontrar um problema 
durante a inspeção, consultar a seção DIAGNÓSTICOS desse capítulo, para mais informações.
A inspeção da instalação deve ser realizada com ou sem o programador de mão.  O procedimento de inspeção é auxiliado por um programador, caso 
contrário, observar o LED de estado para obter códigos (situado na luz indicadora da cabeça do painel do operador).  O número da peça do programador de 
mão é 56409441.  NOTA: Se você tiver um programador com um número de série anterior a 2100, poderá precisar de atualizar o seu programador.  Um kit 
de atualização gratuito está disponível, e o número da peça para encomenda é 56409822.  Além disso, é necessário um cabo do programador de 4 pinos 
quádruplo (PN 56409823) para conectar o programador à porta plug-in do controlador.

 ATENÇÃO!
Colocar os bloqueios do veículo para retirar as rodas de tração do piso antes de dar início aos testes.
Desligar o interruptor da chave para garantir que o interruptor do assento está aberto e que a borboleta está em ponto-morto.
Não permanecer, nem permitir que ninguém permaneça, diretamente em frente ou por detrás do veículo durante os testes.
1 Remover o painel elétrico de acesso ao controlador e, de seguida, observar a luz de estado LED no painel do operador do teclado tátil, na luz indicadora da 

cabeça.  Se um programador estiver disponível, conectá-lo à porta de acoplamento do programador.
2 Sentar-se no assento e ligar o interruptor da chave.  O programador deve “acender-se” com uma tela inicial.  Se nenhum deles acontecer, controlar a 

continuidade no circuito do interruptor da chave e aterramento do controlador.
3 Se você estiver usando um programador, colocá-lo no modo de diagnóstico, pressionando a tecla DIAGNÓSTICOS.  A tela deve indicar “Não foram 

encontradas falhas”.  Nota: Antes de pressionar a tecla de diagnóstico, aguardar até que a tela N. do modelo se acenda, se a borboleta for ativada antes 
dessa tela ser exibida, o controlador encerra-se.

* Se existir um problema, o LED irá piscar um código de diagnóstico e o programador irá exibir uma mensagem de diagnóstico.  Se você estiver realizando 
uma inspeção sem o programador, buscar o código de diagnóstico LED na seção DIAGNÓSTICOS do presente capítulo (Tabela 1).

* Quando o problema tiver sido corrigido, poderá ser necessário desligar e ligar o interruptor da chave ou assento para excluir o código de falha.
4 Sentado no assento, operar a borboleta.  O motor deve começar a girar na direção selecionada.  Se isso não acontecer, verificar a fiação ao controlador e o 

motor.  O motor deve funcionar proporcionalmente mais depressa com o aumento da borboleta.  Se isso não acontecer, consultar a seção DIAGNÓSTICOS 
do presente capítulo (Tabela 1).

5 Se você estiver usando um programador, colocá-lo no modo de teste, pressionando a tecla TESTE.  Rolar para baixo para observar o estado do interruptor 
de marcha em frente, marcha à ré e frenagem.  Desligar e ligar cada interruptor à vez, observando o programador.  Cada entrada deve exibir o estado 
correto no programador.

6 Retirar os bloqueios do veículo e levá-lo em uma área aberta.  Ele deve ter uma aceleração suave e boa velocidade máxima.
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PROGRAMANDO MUDANÇAS DE VELOCIDADE DO VEÍCULO
A alta velocidade máxima M1 (transporte) e baixa velocidade máxima M2 (lavagem) podem ser alteradas por via eletrônica, usando o programador de mão.  
Para alterar um parâmetro usando o programador, pressionar a tecla PROGRAMA e rolar para baixo até ao Menu do Programa, até o parâmetro desejado 
se encontrar na linha superior da tela.  Pressionar a tecla ALTERAR VALOR (“para cima” ou “para baixo”) até o número desejado ser atingido.  O parâmetro 
encontra-se agora definido com o valor desejado.  Toda a programação ocorre em tempo real.  Por outras palavras, os parâmetros podem ser alterados com os 
veículos em operação.
Os limites superior e inferior dos parâmetros encontram-se definidos de fábrica.  Alguns parâmetros dependem de outros parâmetros.  Quando o programador 
está sendo utilizado para ajustar um parâmetro e um limite é atingido, a tela para de alterar.  Para saber porque a tela parou de alterar, pressionar a tecla MAIS 
INFO.  Se o limite estiver relacionado com outro parâmetro, essa informação é exibida; alterar o valor do parâmetro relacionado pode permitir que o parâmetro 
adicional seja ajustado.  Caso contrário, a tela mostra somente “Limite Máx.” ou “Limite Mín.”

MANUTENÇÃO
Não existem peças no interior do controlador Curtis PMC 1237 que possam ser reparadas pelo usuário.  Nenhuma tentativa deve ser feita para abrir o 
controlador.  A abertura do controlador pode danificá-lo e anulará a garantia.
Contudo, é recomendável que o exterior do controlador seja limpo com regularidade, e se um programador de mão estiver disponível, essa limpeza periódica 
oferece uma boa oportunidade para verificar o arquivo de histórico de diagnóstico do controlador.

UTILIZAÇÃO DO PROGRAMADOR DE MÃO
O programador de mão Curtis opcional permite-lhe programar, testar e diagnosticar controladores Curtis.  A utilização de um programador de mão é descrita 
com maior detalhe em MANUAL DO PROGRAMADOR CURTIS 56043101.
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DESCRIÇÃO GERAL FUNCIONAL DA PLACA DE CONTROLE PRINCIPAL
A função primária da placa de controle principal E1 é posicionar a(s) escova(s) de lavagem alinhada(s) com a superfície do pavimento, usando um motor do 
atuador de elevação para manter uma pressão da escova e passagem de corrente corretas do(s) motor(es) da(s) escova(s). Sempre que o interruptor de 
aumento ou diminuição da pressão de lavagem for pressionado, ele irá abaixar a cabeça de lavagem até à posição operativa e, ativando o pedal, ativa o motor 
da escova. O controlador monitora de maneira contínua a corrente ao motor da escova e, quando detecta uma passagem de corrente fora do intervalo desejado, 
levanta ou abaixa automaticamente a cabeça da escova, ligando o motor do atuador da escova.  Esse processo repete-se até o motor da escova se desligar. 
O controlador gerencia também os outros sistemas de apoio como o motor de aspiração, elevação do limpador e ativar/desativar solução.  Nota: Consultar o 
sistema Conhecer a sua máquina deste manual, para obter uma explicação completa sobre os modos de operação da solução.
A função secundária do controlador principal é detectar eventuais falhas do sistema e exibir um código de erro na tela do horímetro ou armazená-lo na memória 
da placa de controle principal.  O(s) código(s) de erro são usados para auxiliar o técnico de assistência a determinar a falha e rapidamente orientar na reparação 
de uma avaria específica do sistema.  Nota: Consultar o guia de resolução de problemas para mais informação.
Uma funcionalidade especial adicional do quadro de controle principal consiste em alterar as configurações do programa para um conjunto de funções 
específicas da máquina.  Para mais informações, consultar a seção Opções de programação especiais do quadro principal de controle neste manual.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Quaisquer códigos de erro detectados pelo painel de controle principal serão exibidos na tela LED do horímetro, conforme ocorrerem. Se existir mais do que um 
erro, a tela irá apresentar em sequência os códigos de erro a intervalos de um segundo. A tela do erro é exibida no horímetro com a letra E seguida de um código 
de dois dígitos. EX: E03 seria uma falha do sistema de acionamento.  Ao resolver problemas, qualquer “Descrição de falha” assinalada por um duplo 
asterisco (**), seguir as instruções para desabilitar temporariamente o programa de detecção de falhas especial das placas de controle. Consultar a 
seção Opções de programação especiais do quadro principal de controlo contida neste manual.

Código de erro Descrição da avaria Ação de resolução de problemas
E03 Falha no sistema de acionamento 1. Controlar por um disjuntor do motor de acionamento disparado (70 Amp). Investigar o motivo 

para a possível sobrecarga mecânica. Exemplos: freios colados, freio de estacionamento 
não liberado, subida de rampa prolongada. 2. Observar a luz indicadora da cabeça verde 
intermitente (situada no painel do operador) e, de seguida, consultar a seção do controlador do 
motor de acionamento Curtis, para resolver o problema no sistema de acionamento (Tabela 1).

E04 Sobrecarga no atuador de elevação da cabeça de 
lavagem
a carga de corrente normal é de 1 - 2,5 Amp
a carga de corrente máx. é de 6 Amp
corrente máx. sem carga é de 1,4 Amp

1. Inspecionar em busca de união ou articulações de elevação da escova congeladas e peso 
excessivo na cabeça da escova. 2. Inspecionar em busca de curto-circuito* na fiação e motor 
da escova.  Reparar ou substituir.

E05 Sobrecarga do atuador de elevação do limpador
a carga de corrente normal é de 1 - 1,5 Amp
a carga de corrente máx. é de 6 Amp
corrente máx. sem carga é de 1,4 Amp

1. Inspecionar em busca de união ou articulações de elevação do limpador congeladas e 
peso excessivo no limpador. 2. Inspecionar em busca de curto-circuito* no motor de fiação ou 
atuador. Reparar ou substituir.

E06 Sobrecarga do motor de lavagem
Nota: Ver a tabela N. 2 de pressão da escova, para 
valores de corrente de carga detalhados para os 
diferentes N. PA.

1. Controlar a união na rotação de escovas ou uma operação inadequada do atuador de 
elevação da escova.  2. Controlar o cabo de alimentação negativo no motor da escova, em 
busca de um problema de fiação ou modificações inapropriadas e ainda o fio do sensor de 
corrente pequeno YEL/VIO.  3. Inspecionar para garantir que se encontra selecionado o tipo 
de programação de escova adequado*** (disco ou cil.).  4. Inspecionar em busca de curto-
circuito* na fiação ou motor da escova.  5. Inspecionar a caixa de cambio em busca de falha 
(disco). Reparar ou substituir.  6. Inspecionar em busca de retesamento excessivo da correia ou 
rolamento da polia(cil.).

E07 Sobrecarga do motor de aspiração
A carga de corrente normal é de 17-19 Amp (1 motor). A 
carga de corrente normal é de 34-38 Amp (2 motores)

1. Inspecionar em busca de detritos no motor de aspiração.  2. Escovas de carbono desgastadas  
3. Rolamentos do motor defeituosos.  4. Inspecionar em busca de curto-circuito* na fiação ou motor 
de aspiração.  Reparar ou substituir.

E08 Sobrecarga da solenoide de solução L1, contator de 
aspiração K2 ou contador da escova K1

1. Inspecionar em busca de um problema com a fiação.  
2. Inspecionar em busca de uma bobine em curto-circuito, nos componentes listados. O esperado 
é:
L1 =  125 Ohms + ou – 15%
K2 - marca White-Rodgers = 120 Ohms
K2 - marca Ametek® = 102 Ohms 
K1 - marca White-Rodgers = 120 Ohms
K1 - marca Ametek® = 98,5 Ohms
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Código de erro Descrição da avaria Ação de resolução de problemas
E17 Circuito aberto do atuador de elevação da cabeça de 

lavagem (**)
1. Inspecionar em busca de fiação do atuador desconectada na fiação ou motor do atuador 
defeituoso. Reparar ou substituir. 2. Controlar a tensão de saída do controlador, que deve ser 36V, 
se for 0V, tem falha no controlador (substituir).

E18 Curto-circuito no atuador de elevação da cabeça de 
lavagem

1. Inspecionar em busca de união ou articulações de elevação da escova congeladas e peso 
excessivo na cabeça da escova. 2. Inspecionar em busca de curto-circuito* na fiação e motor de 
elevação da escova.  Reparar ou substituir.

E19 Circuito aberto do atuador de elevação do limpador (**) 1. Inspecionar em busca de fiação do atuador desconectada na fiação ou motor do atuador 
defeituoso. Reparar ou substituir.  2. Controlar a tensão de saída do controlador, que deve ser 36V, 
se for 0V, tem falha no controlador (substituir).

E20 Curto-circuito do atuador de elevação do limpador Inspecionar em busca de união ou articulações de elevação do limpador congeladas e peso 
excessivo no limpador. 2. Inspecionar em busca de curto-circuito* no motor de fiação ou atuador. 
Reparar ou substituir.

E21 Circuito aberto do motor da escova (**) 1. Inspecionar em busca de circuito-aberto na fiação do motor da escova ou motor defeituoso.
2. Inspecionar o cabo de alimentação negativo, no motor da escova, em busca de um problema 
com a fiação ou modificações inadequadas (ele é um cabo especial e deve ser substituído por 
equipamento original). 
3. Controlar a resistência na solenoide do motor da escova. O esperado para a resistência nominal 
é:
 • K1 - marca White-Rodgers = 120 Ohms
 • K1 - marca Ametek® = 98,5 Ohms
Se a resistência for inferior a 20% da estimada, substituir o solenoide.
4. Controlar se as escovas se encontram instaladas.

E22 Curto-circuito do motor de lavagem A mesma que em E06.
E23 Circuito do motor de aspiração aberto (**) 1. Inspecionar em busca de fiação do motor de aspiração desconectada na fiação e motor de 

aspiração defeituoso. Reparar ou substituir.
2. Controlar a resistência no solenoide do motor de aspiração. O esperado para a resistência 
nominal é:
 • K2 - marca White-Rodgers = 120 Ohms
 • K2 - marca Ametek® = 102 Ohms
Se a resistência for inferior a 20% da estimada, substituir o solenoide.
3. Controlar a tensão de saída do controlador, que deve ser 36V, se for 0V, tem falha no controlador 
(substituir).

E24 Curto-circuito do motor de aspiração A mesma que em E07
E25 Circuito-aberto do solenoide de solução (**) 1. Inspecionar em busca da ficha de fiação do solenoide desconectado, ou solenoide defeituoso. 

Reparar ou substituir.  2. Controlar a tensão de saída do controlador, que deve ser 36V, se for 0V, 
tem falha no controlador (substituir).

E26 Curto-circuito no solenoide de solução/bobine 1. Inspecionar em busca de curto-circuito* na fiação ou bobine do solenoide. Reparar ou substituir.
E27 Sem acessórios/fiação 1. Perda de saída da bateria (pos.) a todos os contatores do sistema (escova, solenoide de solução 

e aspiração) e acessórios do sistema (farol, sinalizador de alerta, bomba de solução). 2. Controlar 
a saída do terminal acessório do controlador (J2-8, fio Wht/Brn), que deve ser de 36V. Se for de 0V, 
tem falha no controlador (substituir).

*Definição de curto-circuito:
 • Um curto-circuito é um caminho paralelo de muito baixa resistência, que muitas vezes ocorre por acidente.
 • Com a baixa resistência, existe uma quantidade excessiva de corrente.
 • A corrente excessiva derrete os fios ou abre uma ligação do fusível.
*** Ver a seção opções do programa especial da placa de controle principal, para ativar a função de seleção do tipo de escova.
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MODO DE TESTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
O modo de teste de assistência técnica permite que o técnico de assistência verifique se determinadas entradas são reconhecidas pela placa de controle 
principal e solicitar que a placa de controle principal opere uma saída específica a fim de teste. O controlador irá ignorar todos os outros parâmetros e tentará 
operar a saída. (Se o controlador detectar uma sobrecarga de corrente, aborta a operação de modo a se proteger).
Para inserir um modo de teste de assistência técnica, realizar os passos seguintes:
1 Colocar o interruptor de chave ligada/desligada de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionado o Interruptor de vara (I).
3 Enquanto segura no interruptor de vara, colocar o interruptor de chave ligada/desligada de alimentação na posição ligada.
4 Continuar segurando no Interruptor de vara até a tela de estado indicar um “t” para modo de teste. (Com aspeto de um “E” maiúsculo com a barra superior 

em falta)
5 Liberar o Interruptor de vara.
6 Para sair desse modo, rodar o interruptor da chave ligada/desligada da alimentação principal para a posição desligada.

PAINEL DE CONTROLE
A Indicador lavagem DESLIGADO
B Interruptor lavagem DESLIGADO
C Indicador de diminuição da pressão de lavagem
D Interruptor de diminuição da pressão de lavagem
E Indicador de aumento da pressão de lavagem
F Interruptor de aumento da pressão de lavagem
G Tela do horímetro/pressão de lavagem
H Indicador do interruptor de vara
I Interruptor de vara
J Interruptor de chave
K Indicador vermelho do estado da bateria

L Interruptor de seleção da velocidade
M Indicador de seleção da velocidade
N Interruptor do avisador sonoro
O Interruptor de aspiração
P Indicador do sistema de aspiração
Q Indicador do sistema de solução
R Interruptor da solução
S Indicador amarelo do estado da bateria
T Indicador verde do estado da bateria
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Testes de entrada:
Ver a Figura 5 para as localizações do botão.  
Teste do sinal marcha em frente de controle velocidade 
Com o interruptor do assento fechado, movimentar o pedal de acionamento para a frente faz com que o indicador vermelho do estado da bateria (K) se acenda.
Teste do sinal de marcha em frente/marcha à ré de controle da velocidade 
Com o interruptor do assento fechado, movimentar o pedal de acionamento de ponto-morto para marcha em frente ou marcha à ré faz com que o indicador 
amarelo do estado da bateria (S) se acenda.
Sinal do estado de controle de velocidade
Com o interruptor do assento fechado, se o sinal de estado de controle da velocidade estiver presente, o indicador verde de estado da bateria (T) acende-se. 
Se existir uma falha no controle da velocidade, o indicador irá piscar intermitente um código de erro produzido pelo controle da velocidade. Consultar a seção de 
controle de velocidade para detalhes sobre esses códigos.
Tensão da bateria
A tela de estado (G) exibe a tensão da bateria, desde que não existam falhas de corrente excessiva.  A tela é precisa num intervalo de +/- 0,15 volts.  Como tal, a 
tensão exibida poderá não estar relacionada de forma precisa a um voltímetro calibrado de elevada precisão.
• Segue-se um exemplo de como 36,0 volts seriam exibidos: 
• A tela apresenta “3” seguido de um curto período em branco
• A tela apresenta “6” seguido de um curto período em branco
• A tela apresenta “_” seguido de um curto período em branco (serve como vírgula decimal)
• A tela apresenta “0” seguido de um longo período em branco
• A sequência anterior repete-se
Se existirem falhas por corrente excessiva, a tela de estado indica os códigos de erro.
Testes de saída:
Ver Figura 5.  Os interruptores do painel de controle são usados para solicitar funções de saídas variadas da unidade de controle principal
Para operar:
Motor(es) da escova 
O interruptor de sistema de lavagem desligado (B) é usado para alternar o estado do motor da escova. A pressão e liberação desse interruptor faz com seja 
ligado e desligado alternadamente o motor da escova. O indicador fornece a seguinte informação de estado:
Desligar - A saída do motor da escova é desligada e não é detectada corrente no motor da escova.
Verde contínuo - A saída do motor da escova é ligada e não é detectada corrente normal no motor da escova.
Verde intermitente curto - A saída do motor da escova está desligada e a corrente do motor da escova está sendo detectada (estado anormal).
Verde intermitente desligado curto - A saída do motor da escova está ligada e a corrente do motor da escova está sendo detectada (estado anormal).
Vermelho intermitente - Ocorreu a sobrecarga do motor da escova.
Atuador de elevação da cabeça de lavagem 
Esse interruptor de diminuição da pressão/lavagem ATIVA (D) é usado para controlar a saída ao atuador de elevação da cabeça de lavagem.  Pressionar e liberar 
esse interruptor alterna a saída do atuador entre 4 estados.  São elas:
1 - Saída desligada, direção = para cima
2 - Saída ligada, direção = para baixo
3 - Saída desligada, direção = para baixo
4 - Saída ligada, direção = para cima
Quando a saída está no estado 1, a saída do atuador encontra-se desligada.  O indicador de diminuição da pressão de lavagem deve encontrar-se desligado.  Se 
o indicador estiver a piscar a verde, isso indica que o controle está detectando um fluxo de corrente ao longo do atuador (acionador de saída em curto-circuito, 
erro de controle).  Se o interruptor de diminuição da pressão de lavagem foi o último interruptor pressionado, é possível ativar momentaneamente a saída do 
atuador, usando o interruptor do avisador acústico.  Ele pode ser usado para impulsionar o atuador, permitindo um posicionamento preciso do atuador.  NOTA: o 
atuador só pode se movimentar nesta situação se não estiver no seu limite superior.
Quando a saída está no estado 2, a saída do atuador encontra-se ligada.  O indicador de diminuição da pressão de lavagem deve ser exibido a verde ou verde 
intermitente.  O indicador será exibido a verde fixo se o controle detectar fluxo de corrente através do atuador.  Ele irá piscar a verde se não for detectado fluxo 
de corrente no atuador (atuador no limite, circuito aberto, acionador de saída aberto).  O interruptor do avisador acústico não tem efeito neste estado.
Quando a saída está no estado 3, a saída do atuador encontra-se desligada.  O indicador de diminuição da pressão de lavagem deve encontrar-se desligado.  Se 
o indicador estiver a piscar a verde, isso indica que o controle está detectando um fluxo de corrente ao longo do atuador (acionador de saída em curto-circuito, 
erro de controle).  Se o interruptor de diminuição da pressão de lavagem foi o último interruptor pressionado, é possível ativar momentaneamente a saída do 
atuador, usando o interruptor do avisador acústico.  Ele pode ser usado para impulsionar o atuador, permitindo um posicionamento preciso do atuador.  NOTA: o 
atuador só pode se movimentar nesta situação se não estiver no seu limite inferior.
Quando a saída está no estado 4, a saída do atuador encontra-se ligada.  O indicador de diminuição da pressão de lavagem deve ser exibido a verde ou verde 
intermitente.  O indicador será exibido a verde fixo se o controle detectar fluxo de corrente através do atuador.  Ele irá piscar a verde se não for detectado fluxo 
de corrente no atuador (atuador no limite, circuito aberto, acionador de saída aberto).  O interruptor do avisador acústico não tem efeito neste estado.
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Atuador de elevação do limpador 
Esse interruptor de aumento da pressão/lavagem LIGADA (F) é usado para controlar a saída ao atuador de elevação do limpador. Pressionar e liberar esse 
interruptor alterna a saída do atuador entre 4 estados. São elas:
1 - Saída desligada, direção = para cima
2 - Saída ligada, direção = para baixo
3 - Saída desligada, direção = para baixo
4 - Saída ligada, direção = para cima
Quando a saída está no estado 1, a saída do atuador encontra-se desligada.  O indicador de aumento da pressão de lavagem deve encontrar-se desligado.  Se o 
indicador estiver a piscar a verde, isso indica que o controle está detectando um fluxo de corrente ao longo do atuador (acionador de saída em curto-circuito, erro 
de controle).  Se o interruptor de aumento da pressão de lavagem foi o último interruptor pressionado, é possível ativar momentaneamente a saída do atuador, 
usando o interruptor do avisador acústico.  Ele pode ser usado para impulsionar o atuador, permitindo um posicionamento preciso do atuador.  NOTA: o atuador 
só pode se movimentar nesta situação se não estiver no seu limite superior.
Quando a saída está no estado 2, a saída do atuador encontra-se ligada.  O indicador de aumento da pressão de lavagem deve ser exibido a verde ou verde 
intermitente.  O indicador será exibido a verde fixo se o controle detectar fluxo de corrente através do atuador.  Ele irá piscar a verde se não for detectado fluxo 
de corrente no atuador (atuador no limite, circuito aberto, acionador de saída aberto).  O interruptor do avisador acústico não tem efeito neste estado.
Quando a saída está no estado 3, a saída do atuador encontra-se desligada.  O indicador de aumento da pressão de lavagem deve encontrar-se desligado.  Se o 
indicador estiver a piscar a verde, isso indica que o controle está detectando um fluxo de corrente ao longo do atuador (acionador de saída em curto-circuito, erro 
de controle). Se o interruptor de aumento da pressão de lavagem foi o último interruptor pressionado, é possível ativar momentaneamente a saída do atuador, 
usando o interruptor do avisador acústico.  Ele pode ser usado para impulsionar o atuador, permitindo um posicionamento preciso do atuador.  NOTA: o atuador 
só pode se movimentar nesta situação se não estiver no seu limite inferior.
Quando a saída está no estado 4, a saída do atuador encontra-se ligada.  O indicador de aumento da pressão de lavagem deve ser exibido a verde ou verde 
intermitente.  O indicador será exibido a verde fixo se o controle detectar fluxo de corrente através do atuador.  Ele irá piscar a verde se não for detectado fluxo 
de corrente no atuador (atuador no limite, circuito aberto, acionador de saída aberto).  O interruptor do avisador acústico não tem efeito neste estado.
Motor(es) de aspiração 
O interruptor de aspiração (O) é utilizado para alternar o estado do motor de aspiração.  A pressão e liberação desse interruptor faz com seja ligado e desligado 
alternadamente o(s) motor(es) de aspiração.  O indicador (P) fornece a seguinte informação de estado:
Desligado - A saída do motor de aspiração é desligada e não é detectada corrente no motor de aspiração.
Verde contínuo - A saída do motor de aspiração é ligada e não é detectada corrente normal no motor de aspiração.
Verde intermitente curto - A saída do motor de aspiração está desligada e a corrente do motor de aspiração está sendo detectada (estado anormal).
Verde intermitente desligado curto - A saída do motor de aspiração está ligada e a corrente do motor de aspiração está sendo detectada (estado anormal).
Vermelho intermitente - Ocorreu a sobrecarga do motor de aspiração.
Solenoide da solução detergente 
O interruptor da solução detergente (R) é utilizado para alternar o estado da solenoide da solução detergente.  A pressão e liberação desse interruptor faz com 
seja ligada e desligada alternadamente a solenoide da solução detergente.  O indicador (Q) fornece a seguinte informação de estado:
Desligado - Saída da solenoide está desligada.
Verde - Saída da solenoide está ligada.
Vermelho intermitente – ocorreu a sobrecarga da solenoide da solução/bobine do contator.
Atuadores 
O interruptor do avisador acústico (N) é utilizado para ativar momentaneamente o atuador de elevação da cabeça de lavagem ou o atuador de elevação do 
limpador.
Limites de controle da velocidade
O interruptor rápido/lento (L) é usado para alternar o estado da saída multímodo ao controle da velocidade.  Isso é usado para selecionar qual o limite de 
velocidade utilizado pelo controle de velocidade.  A pressão e liberação desse interruptor faz com seja ligada e desligada alternadamente a saída multímodo.  O 
indicador (M) fornece a seguinte informação de estado:
Verde fixo – O modo de controle da velocidade 1 é selecionado (velocidade de transporte).
Verde intermitente curto – O modo de controle da velocidade 2 é selecionado (velocidade de lavagem).
Indicador da cabeça
Interruptor de cabeça (I) não controla quaisquer funções de saída.  Pressionar esse interruptor faz com que o indicador da cabeça se ilumine.
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OPÇÕES DO PROGRAMA ESPECIAL DA PLACA DE CONTROLE PRINCIPAL
As opções do programa especial da placa de controle principal permitem que o técnico de assistência faça corresponder a placa de controle ao equipamento do 
modelo específico e às preferências do usuário. Permite ainda realizar ajustes a algumas funções da máquina e fornecer um método de visualização do nível de 
revisão do controlador. 

Essas opções devem ser associadas à máquina e devem ser verificadas e definidas corretamente sempre que o 
controlador principal é substituído:
Limiar de corte por tensão baixa:
PADRÃO DE FÁBRICA: S (PADRÃO)
O Adgressor / BR 850S, 1050S encontra-se equipado com uma funcionalidade de corte por baixa tensão para impedir um descarregamento excessivo da 
bateria. Esse recurso irá encerrar automaticamente o sistema de lavagem quando a tensão da bateria cai para o limiar selecionado. O nível de corte é ajustável. 
A definição padrão é de 31 volts (1,72 volts por célula) e a definição alternativa é de 32,5 volts (1,81 volts por célula). Selecionar o nível apropriado de corte com 
base nas especificações do fabricante da bateria. É importante notar que algumas baterias isentas de manutenção (incluindo algumas células de eletrólitos à 
base de gel) são capazes de descarregar em segurança até 1,72 volts por célula. Para escolher entre os dois níveis de corte:
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionado o interruptor de desligamento sistema de lavagem.
3 Enquanto segura no interruptor de desligamento do sistema de lavagem, colocar o interruptor de chave de alimentação na posição ligada.
4 Continuar a segurar no interruptor de desligamento do sistema de lavagem até o indicador de desligamento de lavagem passar a verde.
5 Liberar o interruptor de desligamento de lavagem.
6 A tela de estado mostra agora “S” ou “A”.  Pressionar e liberar o interruptor de desligamento de lavagem seleciona agora uma de duas opções. Para o nível 

de corte padrão, selecionar “S”.  Para o nível de corte alternativo, selecionar “A”.
7 Para salvar a nova definição, rodar o interruptor da chave de alimentação principal para a posição desligada.
8 A nova configuração será gravada e permanecerá em efeito até que seja alterada novamente.
Seleção do tipo do motor da cabeça de lavagem:
PADRÃO DE FÁBRICA: MODO = S (ESFREGADEIRA), DIMENSÃO: 8 SE CABEÇA CILÍNDRICA OU DE DISCO 28” OU 32”, “L” SE CABEÇA DE 35” OU 38”.
O Adgressor / BR 850S, 1050S pode ser equipado com inúmeras opções da cabeça de lavagem.  Esta função configura as definições atuais da unidade de 
controle para cada um dos tipos da cabeça de lavagem.  Definição adequada para o tipo de motor pode provocar danos no motor devido a sobrecarga. Para 
selecionar o tipo de motor da cabeça de lavagem adequado:
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionados os interruptores de desligamento do sistema de lavagem e aumento da pressão de lavagem.
3 Enquanto segura em ambos os interruptores, colocar o interruptor da chave de alimentação na posição ligada.
4 Continuar pressionando ambos os interruptores até o indicador de aumento da pressão de lavagem passar a amarelo.
5 Soltar ambos os interruptores. A tela de estado mostra agora “S” ou “E”.
6 Pressionando e liberando o interruptor de aumento da pressão de lavagem, selecionar agora entre “S” para esfregadeira e “E” para extrator. Certificar-se 

de que “S” é exibido.
7 Pressionar o interruptor de desligamento do sistema de lavagem para salvar essa definição.
8 A tela de estado mostra agora “4”, “6”, “8” ou “L”. Pressionando o interruptor de aumento da pressão de lavagem, selecionar agora entre quatro 

definições. Selecionar “8”, se a máquina estiver equipada com uma cabeça de lavagem de tipo disco de 28” ou 32” ou uma cabeça de lavagem cilíndrica de 
qualquer dimensão. Selecionar “L” se a cabeça estiver equipada com uma cabeça de lavagem de tipo disco de 35” ou 38”.

9 Pressionar o interruptor de desligamento do sistema de lavagem para salvar essa definição.
10 A tela de estado exibe agora um “d” minúsculo para concluído.
11 – Colocar o interruptor da chave de alimentação na posição desligada.

 ADVERTÊNCIA!
Uma configuração inadequada desse parâmetro pode provocar danos graves na máquina.  Se isso for definido para motores não instalados na máquina, os 
motores podem ser sobrecarregados, o que provoca superaquecimento e dano permanente aos motores.  Pode ainda dar origem a perigo de incêndio.
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Seleção do motor de aspiração simples ou dupla:
PADRÃO DE FÁBRICA: 1 (MOTOR DE ASPIRAÇÃO SIMPLES)
O Adgressor / BR 850S, 1050S traz incluído um motor de aspiração único standard.  Está disponível uma opção de motor de aspiração dupla.  A unidade de 
controle deve ser programada para o número de motores de aspiração instalados, de modo a fornecer a proteção contra sobrecarga adequada e o parâmetro de 
configuração de falhas.  Para programar o controle para o número de motores de aspiração, realizar os passos abaixo:
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionados os interruptores de desligamento do sistema de lavagem e aspiração.
3 Enquanto segura em ambos os interruptores, colocar o interruptor da chave de alimentação na posição ligada.
4 Continuar pressionando ambos os interruptores até o indicador de aspiração passar a amarelo.
5 Soltar ambos os interruptores.  A tela de estado mostra agora “1” ou “2”.
6 Pressionando e liberando o interruptor de aspiração, selecionar agora entre “1” para um motor de aspiração simples ou “2” para motores de aspiração 

duplos.
7 Para salvar a nova definição, rodar o interruptor da chave de alimentação principal para a posição desligada.
8 A nova configuração será gravada e permanecerá em efeito até que seja alterada novamente.

Estas opções podem ser definidas com as preferências do usuário:
Limites de pressão de lavagem e operação do interruptor de lavagem:
PADRÃO DE FÁBRICA: MODO = 3 (MODO DE AUMENTO/DIMINUIÇÃO DA PRESSÃO), LIMITE = 3 (MÁXIMO)
O sistema de lavagem que liga o Adgressor / BR 850S, 1050S pode ser programado para operar de várias maneiras diferentes.  A operação dos interruptores do 
modo de lavagem é descrita no manual do usuário.  Segue-se uma descrição do modo de programação do controle para cada modo de operação:
Modo de funcionamento 0: Duas definições de pressão fixas.
Modo de funcionamento 1: Pressão ajustável, modo aumentar/diminuir, nove definições de pressão (modo Advenger).
Modo de funcionamento 2: Pressão ajustável, modos de pressão moderada/intensa, nove definições de pressão.
Modo de funcionamento 3: Pressão ajustável, modo aumentar/diminuir, três definições de pressão, intervalo de pressão completo.
Modo de funcionamento 4: Pressão ajustável, modo aumentar/diminuir, três definições de pressão, intervalo de pressão baixo.
Modo de funcionamento 5: Pressão ajustável, modo aumentar/diminuir, três definições de pressão, intervalo de pressão alto.
Ver o diagrama abaixo para as definições de pressão equivalentes para os modos 3, 4 e 5.

Definições de pressão do Adgressor / BR 850S, 1050S
Definições de pressão equivalentes (1-9)

Pressão exibida Opções de programação 3 Opções de programação 4 Opções de programação 5
Regulação (Intervalo completo) (Intervalo moderado) (Intervalo intenso)

1 2 1 3
2 5 4 6
3 9 7 9

OPÇÕES DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAIS (CONTINUAÇÃO)
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Modo de aumento/diminuição da pressão com 3 definições de pressão (definição de fábrica)
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionado o interruptor de diminuição da pressão de lavagem.
3 Enquanto segura no interruptor de diminuição da pressão, colocar o interruptor da chave de alimentação na posição ligada.
4 Continuar pressionando o interruptor de diminuição da pressão até o indicador de diminuição da pressão de lavagem passar a verde.
5 Liberar o interruptor de diminuição da pressão.
6 Pressionando e liberando o interruptor de diminuição da pressão de lavagem, selecionar agora entre 0, 1, 2, 3, 4, ou 5. Definir o modo para 3, 4 ou 5, 

consoante o intervalo de pressão desejado (ver acima).
7 Pressionar o interruptor de desligamento do sistema de lavagem para salvar essa definição.
8 A tela de estado mostra agora “d” para indicar que o procedimento foi concluído.
9 A nova configuração será gravada e permanecerá em efeito até que seja alterada novamente.
Modo de aumento/diminuição da pressão com 9 definições de pressão (Modo Advenger)
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionado o interruptor de diminuição da pressão de lavagem.
3 Enquanto segura no interruptor de diminuição da pressão, colocar o interruptor da chave de alimentação na posição ligada.
4 Continuar pressionando o interruptor de diminuição da pressão até o indicador de diminuição da pressão de lavagem passar a verde.
5 Liberar o interruptor de diminuição da pressão.
6 Pressionando e liberando o interruptor de diminuição da pressão de lavagem, selecionar agora entre 0, 1, 2, 3, 4, ou 5. Definir o modo com 1.
7 Pressionar o interruptor de desligamento do sistema de lavagem para salvar essa definição.
8 A tela de estado mostra agora um número de 1 a 3. Isso representa a pressão da lavagem máxima que o operador consegue selecionar. Utilizar o 

interruptor de diminuição da pressão para definir o limite de pressão desejado.
9 Pressionar o interruptor de desligamento do sistema de lavagem para salvar essa definição.
10 A tela de estado mostra agora “d” para indicar que o procedimento foi concluído.
11 A nova configuração será gravada e permanecerá em efeito até que seja alterada novamente.
Modo de pressão fixa
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionado o interruptor de diminuição da pressão de lavagem.
3 Enquanto segura no interruptor de diminuição da pressão, colocar o interruptor da chave de alimentação na posição ligada.
4 Continuar pressionando o interruptor de diminuição da pressão até o indicador de diminuição da pressão de lavagem passar a verde.
5 Liberar o interruptor de diminuição da pressão.
6 Pressionando e liberando o interruptor de diminuição da pressão de lavagem, selecionar agora entre 0, 1, 2, 3, 4, ou 5. Definir o modo com 0.
7 Pressionar o interruptor de desligamento do sistema de lavagem para salvar essa definição.
8 A tela de estado mostra agora um número de 1 a 5. Isso representa a pressão de lavagem que o operador irá conseguir selecionar, usando o interruptor de 

seleção da pressão de lavagem moderada. Utilizar o interruptor de diminuição da pressão para definir a pressão desejada.
9 Pressionar o interruptor de desligamento do sistema de lavagem para salvar essa definição.
10 A tela de estado mostra agora um número de (1 + a definição do passo 8) a 9. Isso representa a pressão de lavagem que o operador irá conseguir 

selecionar, usando o interruptor de seleção da pressão de lavagem intensa. O indicador de aumento da pressão de lavagem deve agora iluminar-se. Utilizar 
o interruptor de aumento da pressão para configurar a pressão desejada.

11 Pressionar o interruptor de desligamento do sistema de lavagem para salvar essa definição.
12 A tela de estado mostra agora “d” para indicar que o procedimento foi concluído.
13 A nova configuração será gravada e permanecerá em efeito até que seja alterada novamente.
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Modo de lavagem moderada/intensa
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionado o interruptor de diminuição da pressão de lavagem.
3 Enquanto segura no interruptor de diminuição da pressão, colocar o interruptor da chave de alimentação na posição ligada.
4 Continuar pressionando o interruptor de diminuição da pressão até o indicador de diminuição da pressão de lavagem passar a verde.
5 Liberar o interruptor de diminuição da pressão.
6 Pressionando e liberando o interruptor de diminuição da pressão de lavagem, selecionar agora entre 0, 1, 2, 3, 4, ou 5. Definir o modo com 2.
7 Pressionar o interruptor de desligamento do sistema de lavagem para salvar essa definição.
8 A tela de estado mostra agora um número de 1 a 5. Isso representa a pressão de lavagem máxima que o operador irá conseguir selecionar, usando o 

interruptor de seleção da pressão de lavagem moderada. Utilizar o interruptor de diminuição da pressão para definir a pressão desejada.
9 Pressionar o interruptor de desligamento do sistema de lavagem para salvar essa definição.
10 A tela de estado mostra agora um número de (1 + a definição do passo 8) a 9. Isso representa a pressão de lavagem máxima que o operador irá conseguir 

selecionar, usando o interruptor de seleção da pressão de lavagem intensa. O indicador de aumento da pressão de lavagem deve agora iluminar-se. Utilizar 
o interruptor de aumento da pressão para configurar a pressão desejada.

11 Pressionar o interruptor de desligamento do sistema de lavagem para salvar essa definição.
12 A tela de estado mostra agora “d” para indicar que o procedimento foi concluído.
13 A nova configuração será gravada e permanecerá em efeito até que seja alterada novamente.

ESPECIFICAÇÕES DA PRESSÃO DE LAVAGEM (N. PA) E CARGA ATUAL (AMP) (TABELA 2)
N. PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2820D
3220D / BR850S
(Disco) 1-1/2 HP

15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0

2820C
3220C / BR850SC
3520C
3820C / BR1050SC
(Todos os cil.) (2) 3/4 
HP

15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0

3520D
3820D / BR1050S
(Disco) (3) 0,6 HP

19 22 25 28 31 34 37 40 43

* Os valores apresentados são aproximados.

Restaurando os modos de lavagem e as pressões com as definições de fábrica:
PADRÃO DE FÁBRICA: MODO = 3 (MODO DE AUMENTO/DIMINUIÇÃO DA PRESSÃO), LIMITE = 3 (MÁXIMO)
Se pretender restaurar o limite de pressão e o modo de operação do interruptor de lavagem com a predefinição, realizar os seguintes passos:
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionado o interruptor de aumento da pressão de lavagem.
3 Enquanto segura no interruptor de aumento da pressão, colocar o interruptor da chave de alimentação na posição ligada.
4 Continue pressionando o interruptor de aumento da pressão até o indicador de aumento da pressão de lavagem passar a verde.
5 Liberar o interruptor de aumento da pressão. A tela de estado mostra agora “d” para concluído
6 Os limites de pressão e o modo de operação do interruptor de lavagem foram agora restaurados. 
7 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
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Ativar ou desativar a opção de corte automático da aspiração:
PADRÃO DE FÁBRICA: ON
O Adgressor / BR 850S, 1050S vem equipado com uma funcionalidade que corta automaticamente os sistemas de lavagem e aspiração e exibe “CHEIO” na 
tela de estado, se o tanque de recuperação estiver cheio.  Caso você se depare com problemas na funcionalidade de corte automático da aspiração, tais como 
o corte da aspiração inclusive se o tanque de recuperação não estiver cheio, essa funcionalidade pode ser desativada (ver também o ajuste do limite de corte 
automático da aspiração).  Para ativar ou desativar essa funcionalidade, realizar os seguintes passos:
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionado o interruptor de aspiração.
3 Enquanto segura no interruptor de aspiração, colocar o interruptor da chave de alimentação na posição ligada.
4 Continuar a segurar no interruptor de aspiração até o indicador de aspiração passar a verde.
5 Liberar o interruptor de aspiração.  A tela de estado mostra agora “E” ou “d”.
6 Pressionando e liberando o interruptor de aspiração, selecionar agora “E” para ativo ou “d” para inativo.  Ativo significa que a funcionalidade de corte 

automática se encontra ativa, inativo significa que a funcionalidade automática de corte se encontra inativa.
7 Para salvar a nova definição, rodar o interruptor da chave de alimentação principal para a posição desligada.
8 A nova configuração será gravada e permanecerá em efeito até que seja alterada novamente.

Ajuste do limiar de corte automático da aspiração:
PADRÃO DE FÁBRICA: 4 
A sensibilidade da funcionalidade de corte automático da aspiração pode ser ajustada, se necessário.  Esse ajuste define a quantidade de alteração necessária 
no consumo de potência da aspiração, para que a unidade de controle indique o estado do tanque de recuperação completo.  A definição é ajustável entre 0 e 9. 
0 é a sensibilidade mínima, 9 é a sensibilidade máxima.  Se a unidade indicar erroneamente uma condição de tanque cheio, experimente definir esse parâmetro 
com um valor mais baixo.  Se a unidade de controle não cortar o sistema de aspiração quando a esfera do flutuante do tanque de recuperação se acoplar à 
entrada da aspiração, experimente definir esse parâmetro com um valor superior.  Para ajustar a sensibilidade de corte da aspiração, realizar os seguintes 
passos:
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionada a diminuição da pressão de lavagem e o interruptor da solução.
3 Enquanto segura em ambos os interruptores, colocar o interruptor da chave de alimentação na posição ligada.
4 Continuar pressionando ambos os interruptores até o indicador de solução passar a amarelo intermitente.
5 Soltar ambos os interruptores.  A tela de estado indica agora um número de 0 a 9, consoante a definição de limiar.
6 Pressionando e liberando o interruptor da solução, selecionar agora o nível do limiar.  O nível aumenta de 0 a 9. 0 = sensibilidade mínima, 9 = sensibilidade 

máxima.
7 Para salvar a nova definição, rodar o interruptor da chave de alimentação principal para a posição desligada.
8 A nova configuração será gravada e permanecerá em efeito até que seja alterada novamente.

Ativar ou desativar a opção de lavagem a alta velocidade:
PADRÃO DE FÁBRICA: ON
O sistema de controle no Adgressor / BR 850S, 1050S está programado para limitar a velocidade máxima ao lavar com um valor inferior ao permitido para 
dirigir sem lavar.  O interruptor de seleção da velocidade no painel de controle prevalece sobre essa funcionalidade de limitação da velocidade e permite lavar à 
máxima velocidade.  Se for necessário impedir a lavagem a essa velocidade mais rápida, a funcionalidade de seleção da velocidade pode ser desativada.  Para 
ativar ou desativar essa funcionalidade, realizar os seguintes passos:
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionado o interruptor de seleção da velocidade.
3 Enquanto segura no interruptor de seleção da velocidade, colocar o interruptor da chave de alimentação na posição ligada.
4 Continuar a segurar no interruptor de seleção da velocidade até o indicador de seleção da velocidade passar a verde.
5 Liberar o interruptor de seleção da velocidade.  A tela de estado mostra agora “E” ou “d”.
6 Pressionando e liberando o interruptor de seleção da velocidade, selecionar agora “E” para ativo ou “d” para inativo.  Ativo significa que a funcionalidade de 

alta velocidade se encontra ativa, inativo significa que a funcionalidade de lavagem a alta velocidade se encontra inativa.
7 Para salvar a nova definição, rodar o interruptor da chave de alimentação principal para a posição desligada.
8 A nova configuração será gravada e permanecerá em efeito até que seja alterada novamente.
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Controle do volume do alarme de reserva:
PADRÃO DE FÁBRICA: 0 (OFF)
O Adgressor / BR 850S, 1050S encontra-se equipado com um dispositivo de aviso sono que funciona como um avisador acústico, um alarme de reserva ou 
um anunciador de marcha em frente.  O volume do alarme de reserva pode ser ajustado com uma das dez definições.  1 é a definição mínima e 9 é a definição 
máxima, 0 significa desligado.  Para alterar o volume do alarme de reserva, realizar os seguintes passos:
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionado o interruptor do avisador acústico.
3 Enquanto segura no interruptor do avisador acústico, colocar o interruptor da chave de alimentação na posição ligada.
4 Continuar a segurar o interruptor do avisador acústico até o indicador de estado da bateria vermelho se iluminar e a tela de estado apresentar um número 

de 0 a 9, consoante a definição atual de volume.
5 Soltar o interruptor da buzina.
6 Pressionando e liberando o interruptor do avisador acústico, selecionar agora o nível de volume.  O nível aumenta de 0 a 9, sendo 9 o mais alto.  Para ouvir 

o volume do alarme de reserva, selecionar a direção de marcha à ré, pressionando levemente a borboleta.
7 Para salvar a nova definição, rodar o interruptor da chave de alimentação principal para a posição desligada.
8 A nova configuração será gravada e permanecerá em efeito até que seja alterada novamente.

Controle de volume do anunciador de marcha
PADRÃO DE FÁBRICA: 0 (OFF)
O Adgressor / BR 850S, 1050S encontra-se equipado com um dispositivo de aviso sono que funciona como um avisador acústico, um alarme de reserva ou um 
anunciador de marcha em frente.  O volume do anunciador de marcha em frente pode ser ajustado com uma das dez definições.  1 é a definição mínima e 9 é a 
definição máxima, 0 significa desligado.  Para alterar o volume do anunciador de marcha em frente, realizar os seguintes passos:
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionado o interruptor de desativação da lavagem e o interruptor do avisador acústico.
3 Enquanto segura em ambos os interruptores, colocar o interruptor da chave de alimentação na posição ligada.
4 Continuar a segurar ambos os interruptores até o indicador de estado da bateria verde se iluminar e a tela de estado apresentar um número de 0 a 9, 

consoante a definição atual de volume.
5 Soltar o interruptor da buzina.
6 Pressionando e liberando o interruptor do avisador acústico, selecionar agora o nível de volume.  O nível aumenta de 0 a 9, sendo 9 o mais alto.  Para ouvir 

o volume do anunciador de marcha em frente, selecionar a direção de marcha em frente, pressionando levemente a borboleta.
7 Para salvar a nova definição, rodar o interruptor da chave de alimentação principal para a posição desligada.
8 A nova configuração será gravada e permanecerá em efeito até que seja alterada novamente.

Nível de revisão da unidade de controle:
Se for necessário para visualizar o nível de revisão da unidade de controle, realizar os passos que se seguem:
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionado o interruptor de desativação da lavagem e o interruptor de seleção da velocidade.
3 Enquanto segura em ambos os interruptores, colocar o interruptor da chave de alimentação na posição ligada.
4 Continuar pressionando ambos os interruptores até o indicador de seleção da velocidade ficar intermitente.
5 Soltar ambos os interruptores.
6 A tela de estado indica agora o nível de revisão da unidade de controle.  O valor apresentado é uma letra de A a Z.
7 Para sair desse modo, rodar o interruptor da chave de alimentação principal para a posição desligada.
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Recuperação dos códigos de erro armazenados:
Sempre que é detectada uma falha no sistema elétrico pela unidade principal de controle, um ou mais códigos de erro são exibidos e armazenados pela unidade 
de controle.  Se pretender, o código de erro (se existente) da operação anterior da máquina pode ser recuperado para fins de resolução de problemas.  Para 
recuperar os últimos códigos de erro armazenados, seguir os passos abaixo:
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionado o interruptor da solução.
3 Enquanto segura no interruptor da solução, colocar o interruptor da chave de alimentação na posição ligada.
4 Continuar a segurar no interruptor de solução até o indicador de solução passar a verde.
5 Liberar o interruptor de solução.
6 Se não existirem códigos de erro anteriores armazenados, a tela exibe agora “-”.  Vá para a etapa 11.
7 Se forem armazenados códigos de erro, a tela apresenta agora o(s) código(s) de erro e o indicador do sistema de lavagem inativo ilumina-se a vermelho.  • 

Segue-se um exemplo de como dois códigos, 6 e 18, são exibidos conforme se segue: 
 • A tela apresenta “E” seguido de um curto período em branco
 • A tela apresenta “0” seguido de um curto período em branco
 • A tela apresenta “6” seguido de um ligeiramente mais longo período em branco
 • A tela apresenta “E” seguido de um curto período em branco
 • A tela apresenta “1” seguido de um curto período em branco
 • A tela apresenta “8” seguido de um longo período em branco
 • A sequência anterior repete-se
8 Para pausar a exibição, pressionar e manter pressionado o interruptor de solução.
9 Para excluir os códigos de erro, pressionar e liberar o interruptor de sistema de lavagem inativo.  A tela exibe agora “-”.  Vá para a etapa 11.
10 Se pretender salvar os códigos, vá ao passo 11.
11 Para sair do modo de recuperação do código de erro, rode o interruptor da chave de alimentação principal para a posição desligada.

Detecção falha ao girar ligado ou desligado:
PADRÃO DE FÁBRICA: ON
Normalmente, a unidade principal de controle realiza verificações ao sistema elétrico durante a operação.  Se ocorrer uma falha em um sistema específico, 
esse sistema (e possivelmente outros) serão encerrados.  Isso pode tornar a resolução de problemas do sistema difícil.  Esta opção permitirá que o pessoal de 
manutenção desative alguns dos controles de detecção de falhas para facilitar a resolução de problemas.  Isso não irá desativar a proteção de sobrecorrente 
em quaisquer dos sistemas.  Para colocar o controle de falhas ligado ou desligado:
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionado o interruptor de desativação da lavagem e o interruptor de solução.
3 Enquanto segura em ambos os interruptores, colocar o interruptor da chave de alimentação na posição ligada.
4 Continuar pressionando ambos os interruptores até o indicador de solução passar a amarelo.
5 Soltar ambos os interruptores.  A tela de estado mostra agora “E” ou “d”.
6 Pressionando e liberando o interruptor de solução, selecionar agora “E” para ativo ou “d” para inativo.  Ativo significa que a verificação da falha está ativa, 

inativo significa que a verificação da falha está inativa.
7 Para salvar a nova definição, rodar o interruptor da chave de alimentação principal para a posição desligada.
8 A nova configuração será gravada e permanecerá em efeito até que seja alterada novamente.
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Período de atraso de inatividade da unidade de controle:
PADRÃO DE FÁBRICA: 1 (10 MINUTOS)
Se o Adgressor / BR 850S, 1050S estiver em modo de inatividade durante um período determinado pela definição de atraso por inatividade, a unidade de 
controle levanta automaticamente a cabeça de lavagem, levanta o limpador e desativa quaisquer acessórios.  Isso é para conservar a potência da bateria.  O 
período de inatividade pode ser ajustado com 10 a 90 minutos, em incrementos de 10 minutos.  Também pode ser desligado.  Para alterar o período de atraso 
por inatividade, realizar os seguintes passos:
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionado o interruptor de desativação da lavagem e o interruptor da cabeça.
3 Enquanto segura em ambos os interruptores, colocar o interruptor da chave de alimentação na posição ligada.
4 Continuar pressionando ambos os interruptores até o indicador da cabeça ficar intermitente.
5 Soltar ambos os interruptores.  A tela de estado indica agora um número de 0 a 9, consoante o período de atraso por inatividade atual.
6 Pressionando e liberando o interruptor da cabeça, selecionar agora o período de atraso.  O nível pode aumentar de 0 a 9;  0 = inativo (inatividade 

desativada), 1 = 10 minutos, 2 = 20 minutos, ... até 9 = 90 minutos.
7 Para salvar a nova definição, rodar o interruptor da chave de alimentação principal para a posição desligada.
8 A nova configuração será gravada e permanecerá em efeito até que seja alterada novamente.

Ajuste do período de tempo de levantamento em marcha à ré do limpador:
PADRÃO DE FÁBRICA: 5 (2,0 SEGUNDOS)
Ao prestar apoio com o sistema de recuperação ativo, a unidade de controle levanta automaticamente o limpador o suficiente para impedir que arraste no piso.  
O tempo em que o limpador é levantado pode ser ajustado entre 1 a 4,8 segundos, em aumentos de 0,2 segundos.  Para ajustar a distância em que o limpador é 
levantado em marcha à ré, realizar os seguintes passos:
1 Colocar o interruptor de chave de alimentação na posição desligada.
2 Pressionar e manter pressionada a diminuição da pressão de lavagem e o interruptor de aspiração.
3 Enquanto segura em ambos os interruptores, colocar o interruptor da chave de alimentação na posição ligada.
4 Continuar pressionando ambos os interruptores até o indicador de aspiração passar a amarelo intermitente.
5 Soltar ambos os interruptores. A tela de estado indica agora um número de 0 a 19, consoante o período de tempo atual. NOTA: Se a casa decimal não se 

iluminar, a tela está indicando 0 – 9. Se a casa decimal se iluminar, a tela está indicando 10 – 19. 
6 Pressionando e liberando o interruptor de aspiração, selecionar agora o período de tempo. O nível aumenta de 0 a 19. 0 = 1 segundo, 1 = 1,2 segundos, 2 

= 1,4 segundos, ... até 19 = 4,8 segundos. 
7 Para salvar a nova definição, rodar o interruptor da chave de alimentação principal para a posição desligada.
8 A nova configuração será gravada e permanecerá em efeito até que seja alterada novamente.
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  Item Descrição

 A1 CONTROLADOR
 
 BT1 BATERIA

 E1 CONJUNTO PAINEL DE CONTROLE
 E2 CONJUNTO DE CONTROLE (AXP/EDS)

 F1 FUSÍVEL, 150 AMP
 F2 DISJUNTOR, 10 AMP (CIRCUITO DE CONTROLE)
 F3 DISJUNTOR, 70 AMP (TRAÇÃO À RODA)
 F4 FUSÍVEL, 1 AMP
 F5 DISJUNTOR, 5 AMP (ESCOVA LATERAL/OPCIONAL)
 
 H1 BUZINA/ ALARME DE MARCHA À RÉ
 H2 FAROL (OPCIONAL)
 H3 LUZ DO ESTROBOSCÓPIO (OPCIONAL)
 
 K1 CONTATOR, MOTOR DA ESCOVA
 K2 CONTATOR, MOTOR DE ASPIRAÇÃO
 K3 CONTATOR, TRAÇÃO À RODA
 
 L1 VÁLVULA SOLENÓIDE

 M1 ATUADOR DE ELEVAÇÃO, ESCOVA
 M2 ATUADOR DE ELEVAÇÃO, LIMPADOR
 M3 MOTOR, RODA DE ACIONAMENTO
 M4 MOTOR, BOMBA (OPCIONAL)
 M5 MOTOR, ASPIRAÇÃO 36VCC
 M6 MOTOR, ASPIRAÇÃO 36VCC
 M7 MOTOR, CONJ. DA CAIXA DE CÂMBIO (DISCO) OU
  MOTOR, ESCOVA 36VCC (CILINDRO)
 M8 MOTOR, ESCOVA 36VCC (CILINDRO)
 M9 MOTOR, ESCOVA LATERAL (OPCIONAL)
 M10 MOTOR, ESCOVA
 M11 BOMBA, SOLUÇÃO
 M12  BOMBA, QUÍMICO (AXP/EDS)
 
 R1 POTENCIÔMETRO, 5,75K

 S1 INTERRUPTOR, CHAVE
 S2 INTERRUPTOR, ASSENTO
 S3 INTERRUPTOR, BOMBA
 S4 INTERRUPTOR, FAROL
 S5 INTERRUPTOR, ESCOVA LATERAL
 S6 INTERRUPTOR, BOMBA (PARTE DA M11)
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MOTOR, BRUSH

-+

S1

SW, SPST KEY

S1

SW, SPST KEY
1 2

L1

VALVE, SOLENOID

L1

VALVE, SOLENOID

1 2

K2

CONTACT N.O.

K2

CONTACT N.O.

1 2

D2

ZENER TVS

D2

ZENER TVS

M
M11

PUMP, SOLUTIONM
M11

PUMP, SOLUTION
-+

F5

FUSE, 5 A.

F5

FUSE, 5 A.
1 2

F4

FUSE, 1 A.

F4

FUSE, 1 A.
1 2

M
M9

MOTOR, SIDE BROOM

M
M9

MOTOR, SIDE BROOM

-+

H2

LAMP, HEAD

H2

LAMP, HEAD

1 2

M

M5

MOTOR, VAC

M

M5

MOTOR, VAC

1 2

H3

LAMP, FLASHING

H3

LAMP, FLASHING

1 2

K3

CONTACT N.O.

K3

CONTACT N.O.

1 2

D1

ZENER TVS

D1

ZENER TVS

M
M8

MOTOR, BRUSH
M
M8

MOTOR, BRUSH
+-
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SISTEMA ELÉTRICO
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WHT/BRN 18-4
WHT/BRN 18-5

GRN/YEL 18-1
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BLK

CONTROL BOARD
E1

+-
OPTIONAL -- ON CYLINDRICAL MACHINE ONLYNOTE:

NOTE: H3 IS OPTIONAL

CYLINDERICAL DECK POLARITY OF M8

CHEMICAL INJECTION
SYSTEM OPTION

NOTE: WHEN CHEMICAL INJECTION IS USED, DISCARD
X60 AND PLUG X61 INTO X59.

35" AND 38" DECK POLARITY OF M8

NOTE: M7 IS USED ON ALL MODELS.

NOTE: M8 IS USED ON 35", 38" DISK DECKS
AND ALL CYLINDRICAL DECKS.

NOTE:M10 IS USED ON 35" AND 38" DISC
DECKS ONLY
NOTE: TERMINALS X53, X54 ARE
USED ONLY CYLINDERICAL DECKS

C

C C

CHASSIS BONDING
X63
CHASSIS BONDING
X63

12

X42X42

A

B

H3

LAMP, FLASHING

H3

LAMP, FLASHING

1 2

X43X43

X40X40

A

B

X33X33
A B

F2

CIRCUIT BREAKER, 10 AMP

F2

CIRCUIT BREAKER, 10 AMP

1 2

X38X38
A B

M
M8

MOTOR, BRUSH

M
M8

MOTOR, BRUSH

+-

X49X49
AB

CHASSIS BONDING
X62
CHASSIS BONDING
X62

12

X44X44

AB

J5J5

1 2 3 4 5

7 8 9 106

X39X39

A
B

R1

POT. 5.75K OHM

R1

POT. 5.75K OHM

1

2

3

X16X16
AB

X45X45
AB

X26X26
A B

X57X57

A B

M
M1

BRUSH LIFT ACTUATOR

M
M1

BRUSH LIFT ACTUATOR

-+

X25X25

D2
ZENER TVS
D2
ZENER TVS

X60X60

ABCDEF

X34X34 A B C D E F

M

M5

MOTOR, VACUUM

M

M5

MOTOR, VACUUM

1 2

X9X9
+
-

S2

SW, SEAT

S2

SW, SEAT
21

L1

VALVE, SOLENOID

L1

VALVE, SOLENOID

12

X52X52 AB

X36X36
A B

X4X4

A B C D E F

K3

CONTACTOR, MAIN

K3

CONTACTOR, MAIN
1

2

3

4

X41X41

A
B

M
M7

MOTOR, BRUSH

M
M7

MOTOR, BRUSH

+-

SP6SP6
1 2

2

X11X11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

X21X21
A B

S4

SW SPST

S4

SW SPST
12

X58X58

A B

X55X55

A B

X61X61

ABCDEF

S1

SW, SPST KEY

S1

SW, SPST KEY
1 2

X31X31

S5

SW, SIDE BROOM

S5

SW, SIDE BROOM
12

X30X30

ABCDEF

F1

FUSE, 150 A.

F1

FUSE, 150 A.
1 2

X22X22

H2

LAMP, HEAD

H2

LAMP, HEAD

1 2

SP8SP8
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2
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X20X20
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M
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MOTOR, BRUSH
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MOTOR, BRUSH

-+
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-

M
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MOTOR, BRUSH

M
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MOTOR, BRUSH

+-

SP4SP4

1

1

2

2

M
M12

PUMP, CHEMICAL

M
M12

PUMP, CHEMICAL

-+

M
M11

PUMP, SOLUTION
OPTIONAL

M
M11

PUMP, SOLUTION
OPTIONAL

-+

COLTROL BOARD BONDING

X64

COLTROL BOARD BONDING

X64
12

X32X32
A B

TROTTLE GROUND
X5
TROTTLE GROUND
X5

12

X44X44

AB

F3

CIRCUIT BREAKER, 70 AMP

F3

CIRCUIT BREAKER, 70 AMP

1 2

CHASSIS BONDING
X8
CHASSIS BONDING
X8

12

X2X2

1

2

3

4 X1X1
12

S3S3
1 2

F5

FUSE, 5 A.

F5

FUSE, 5 A.
1 2

X28X28
ABCDEF

M
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MOTOR, BRUSH

M
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MOTOR, BRUSH

+-

SP2SP2

1 2
2

SP5SP5

2

1

2
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X51X51 AB

X47X47

S6S6
1 2

X35X35
A B

H1

HORN

H1

HORN
1 2

X54X54

1

2

3

X23X23

K2

CONTACTOR, VACUUM
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CONTACTOR, VACUUM
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MOTOR, WHEEL DRIVE
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CONTACTOR, BRUSH
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CONTACTOR, BRUSH

1

2

3
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M
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MOTOR, VACUUM
OPTIONAL
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MOTOR, VACUUM
OPTIONAL

1 2
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PUMP, ACCESSORY
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PUMP, ACCESSORY
OPTIONAL

-+
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PANEL BONDING
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MOTOR, SIDE BROOM

M
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-+

X46X46

X24X24

X18X18
AB

M
M2

SQUEEGEE LIFT ACTUATOR

M
M2

SQUEEGEE LIFT ACTUATOR

- +

BT1

BATTERY, 36 Vdc

BT1

BATTERY, 36 Vdc

+ -

X45X45
AB

X12X12
A B

SP7SP7

12
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X50X50
AB

X14X14
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D1
ZENER TVS
D1
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X15X15
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F4
FUSE, 1 A.
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M7

M8

M2

M5 H3

M6

S1
E1

K1

K3

A1

F2

F3

H2

M3

F1 H1

R1

M11

L1

M1

S2

K2

E2

M12

M7

M7

M8
M10

M4

 Item Descrição
 A1 Controlador, Velocidade
 E1 Conjunto painel de controle
 E2 Conjunto de controle
 F1 Fusível, 150 Amp
 F2 Disjuntor, 10 Amp
 F3 Disjuntor, 70 Amp
 H1 BUZINA/ ALARME DE MARCHA À RÉ
 H2 Farol (Opcional)
 H3 Luz Do Estroboscópio (Opcional)
 K1 Contator, motor da escova
 K2 Contator, motor de aspiração
 K3 Contator, controlador de velocidade
 L1 Válvula solenóide
 M1 Atuador de elevação, escova
 M2 Atuador de elevação, limpador
 M3 Motor, roda de acionamento
 M4 Motor, bomba (opcional)
 M5 Motor, aspiração
 M6 Motor, aspiração (Opcional)
 M7 Motor, conj. da caixa de câmbio (disco) ou 
  Motor, escova (Cil)
 M8 Motor, conj. da caixa de câmbio (disco) ou 
  Motor, escova (Cil)
 M10 Motor, conj. da caixa de câmbio (somente disco)
 M11 Bomba, solução (AXP)
 M12 Bomba, químico (AXP)
 R1 Potenciômetro, 5,75K
 S1 Interruptor, chave
 S2 Interruptor, assento

LOCALIZAÇÃO DE COMPONENTES

SISTEMA ELÉTRICO
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SISTEMA DE MISTURA (QUÍMICO) DETERGENTE
Alguns modelos estão equipados com sistemas de mistura detergente automático que não exigem ao operador de misturar o detergente com água 
no tanque da solução. Em vez disso, o operador coloca apenas a água no tanque da solução e o detergente em um tanque separado. O sistema, 
em seguida, mistura automaticamente o detergente com a água para corresponder ao pedido do operador. Existem dois tipos de sistemas de 
mistura. Os modelos mais antigos possuem um sistema AXP e os modelos mais recentes possuem um sistema EcoFlex. Em ambos os casos, a 
máquina encontra-se equipada com um tanque de detergente separado alojado em uma caixa justamente à esquerda do operador. Existe também 
um pequeno painel de controle separado ao lado da caixa. 

OPÇÕES

AXP / EDS EcoFlex
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OPÇÕES

S

FRONT
T

AA

BB

U

PREPARAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE DETERGENTE (SOMENTE PARA MODELOS 
AXP)
INSTRUÇÕES COMUNS:
O sistema deverá ser purgado para desaparecerem resíduos de detergentes anteriores antes de mudar para um novo.  NOTA DE SERVIÇO:  Deslocar a máquina sobre o 
escoamento existente no solo antes da purga, uma vez que ocorrerá a perda de algum detergente durante o processo.
Purga em caso de troca de químicos:
1 Desligar e retirar o cartucho de detergente.
2 Ligar o interruptor de chave (J) e pressionar para baixo o interruptor ON/OFF do detergente (S) e o interruptor de fluxo (T) por pelo menos 3 segundos.  NOTA:  Uma vez 

ativado, o indicador do caudal (U) começará a piscar e será automaticamente desligado após 10 segundos. Normalmente, um ciclo de purga é adequado para purgar o 
sistema.

Para purgas semanais:
1 Desligar e retirar o cartucho de detergente.  Instalar e ligar um cartucho cheio de água limpa.
2 Ligar o interruptor de chave (J) e pressionar para baixo o interruptor ON/OFF do detergente (S) e o interruptor de fluxo (T) por pelo menos 3 segundos.  NOTA:  Uma vez 

ativado, o indicador do caudal (U) começará a piscar e será automaticamente desligado após 10 segundos. Normalmente, um ciclo de purga é adequado para purgar o 
sistema.

A caixa de detergente (AA) possui uma ranhura de visualização do nível de detergente (BB) para monitorar a quantidade de detergente restante no cartucho.  Quando o nível 
de detergente é quase no fundo desse slot é hora de voltar a encher ou substituir o cartucho.
Uso geral:
O sistema de detergente (AXP) é ativado quando o interruptor da chave (J) é ativado mas não é dispensado detergente até o sistema de lavagem ser ativado e o pedal de 
acionamento (8) empurrado para a frente. O caudal de solução utiliza automaticamente a última definição usada. O caudal de solução pode ser alterado, pressionando o 
interruptor do caudal (T). Existem quatro caudais de solução indicados no indicador do caudal (U). O caudal de detergente aumenta ou diminui com o caudal de solução, 
mas o rácio de detergente permanece o mesmo. Durante a lavagem, o sistema de detergente pode ser desativado a qualquer momento, pressionando o interruptor ATIVAR/
DESATIVAR detergente (S) para permitir a lavagem somente com água. O caudal de solução é controlado pelo interruptor do caudal (T), independentemente do sistema estar 
ATIVO ou INATIVO.
NOTA DE SERVIÇO: Seguir as instruções “purgar semanalmente” anteriores, se a máquina for armazenada durante um longo período de tempo ou se estiver planeando 
interromper a utilização do sistema detergente (AXP).
INSTRUÇÕES DO CARTUCHO:
Encher o cartucho de detergente com um máximo de 1,25 galões (4,73 litros) de detergente. NOTA DE SERVIÇO:  Retirar o cartucho do detergente da caixa de detergente 
antes de o encher para evitar salpicos na máquina.
Recomenda-se que seja usado um cartucho separado para cada detergente que pretender utilizar.  Os cartuchos de detergente têm um autocolante branco para que se possa 
registrar o nome do detergente em cada cartucho para evitar misturas.  O cartucho de detergente possui um deslizador magnético (CC) em uma das extremidades que deve 
ser definido com o rácio de diluição adequado, de acordo com as instruções de diluição constantes do frasco do fabricante.  Deslize o deslizador magnético (CC) até ao local 
apropriado, no esquema do rácio de diluição de detergente (DD).  Quando instalar um cartucho novo, retirar o tampão (EE) e colocar o cartucho na caixa de detergente. Instalar 
o tampão do corte seco (FF) conforme ilustrado.

DIANTEIRA
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OPÇÕES
ECOFLEX
Descrição do funcionamento:
O sistema mistura automaticamente o montante correto de detergente para ir com a água que está sendo solicitado a partir do tanque de solução. Para realizar isso, existe um controlador separado 
(E2) que calcula o montante de água e detergente a usar. O controlador aciona então a bomba (M11) para controlar a quantidade de água que está sendo utilizada a partir do tanque de solução e 
aciona outra bomba (M12) para misturar a quantidade correta de detergente a combinar com água. O sistema só está ativo quando a placa de controle (E1) fornece aterramento para a solenoide de 
solução (L1).
O sistema EcoFlex permite ao operador usar duas abordagens de limpeza muito diferentes. “sujidade moderada” (normal) e “sujidade intensa” (sobreposição). É usado muito pouco detergente e 
menos água em “sujidade moderada”. Quando é detetada “sujidade intensa”, o operador pode pressionar o botão EcoFlex, que aumenta temporariamente a quantidade de água usada e misturar mais 
detergente na água. 
Existem ligeiras diferenças na maneira como o sistema EcoFlex opera para modelos Adgressor e modelos de série BR. Para Adgressors, durante a lavagem normal, o detergente é distribuído a um 
rácio de 1:400. Quando o botão EcoFlex é pressionado, o rácio é aumentado para uma taxa pré-selecionada e o caudal de solução aumenta um nível. Para modelos de série BR, durante a lavagem 
normal, é dispensado detergente em uma taxa anteriormente definida pelo usuário. Quando o botão EcoFlex é pressionado, o rácio é aumentado para o próximo nível de diluição. (e.g. 1:300 normal 
→ 1:256 sobreposição)

PREPARAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DETERGENTE (APENAS PARA MODELOS ECOFLEX)
INSTRUÇÕES COMUNS:
Se premir e libertar o interruptor do detergente (S) com o sistema de solução ativado, o sistema de detergente liga-se e desliga-se alternadamente.  O sistema deverá ser purgado para desaparecerem 
resíduos de detergentes anteriores antes de mudar para um novo.  NOTA DE SERVIÇO:  Deslocar a máquina sobre o escoamento existente no solo antes da purga, uma vez que ocorrerá a perda de 
algum detergente durante o processo.
Purga em caso de troca de químicos:
1 Desligar e retirar o cartucho de detergente.
2 Ligar o interruptor de chave (J) e pressionar para baixo o interruptor ON/OFF do detergente (S) e o interruptor de fluxo (T) por pelo menos 2 segundos.  NOTA:  Uma vez ativado o LED de 

detergente (U) começará a piscar e será automaticamente desligado após 10 segundos. Normalmente, um ciclo de purga é adequado para purgar o sistema.
Para purgas semanais:
1 Desligar e retirar o cartucho de detergente.  Instalar e ligar um cartucho cheio de água limpa.
2 Ligar o interruptor de chave (J) e pressionar para baixo o interruptor ON/OFF do detergente (S) e o interruptor de fluxo (T) por pelo menos 2 segundos.  NOTA:  Uma vez ativado o LED de 

detergente (U) começará a piscar e será automaticamente desligado após 10 segundos.  Normalmente, um ciclo de purga é adequado para purgar o sistema.
A caixa de detergente (AA) possui uma ranhura de visualização do nível de detergente (BB) para monitorar a quantidade de detergente restante no cartucho.  Quando o nível de detergente é quase no 
fundo desse slot é hora de voltar a encher ou substituir o cartucho.
Uso geral:
O sistema de detergente é ativado quando o interruptor da chave (J) é ativado mas não é dispensado detergente até o sistema de lavagem ser ativado e o pedal de acionamento (8) empurrado para 
a frente. O caudal de solução utiliza automaticamente a última definição usada. O caudal de solução pode ser alterado, pressionando o interruptor do caudal (T). Existem três caudais de solução 
indicados no indicador do caudal (V). O caudal de detergente aumenta ou diminui com o caudal de solução, mas o rácio de detergente permanece o mesmo. Durante a lavagem, o sistema de 
detergente pode ser desativado a qualquer momento, pressionando o interruptor ATIVAR/DESATIVAR detergente (S) para permitir a lavagem somente com água. O caudal de solução é controlado pelo 
interruptor do caudal (T), independentemente do sistema estar ATIVO ou INATIVO.
A máquina utiliza por padrão o modo de limpeza EcoFlex (indicador do interruptor EcoFlex (X) ilumina-se a VERDE) conservando solução e detergente.  Pressionar o interruptor EcoFlex (Y) para 
substituir o modo de limpeza EcoFlex e temporariamente aumentar o caudal de solução e rácio de detergente.  Isso faz com que o indicador (X) pisque a verde durante um minuto, o caudal de solução 
aumenta para o próximo nível e o rácio de detergente aumenta para o rácio pré-programado.
NOTA DE SERVIÇO: Seguir as instruções “purgar semanalmente” anteriores, se a máquina for armazenada durante um longo período de 
tempo ou se estiver planeando interromper a utilização do sistema detergente (EcoFlex).
Adgressor do rácio de detergente:
•	 O rácio de detergente encontra-se bloqueado em 1:400(N. 1), exceto ao substituir o modo de limpeza EcoFlex.  O rácio pré-

programado que é usado durante a substituição pelo EcoFlex pode ser ajustado.  Com o sistema de detergente INATIVO, 
pressionar e manter pressionado o interruptor ATIVAR/DESATIVAR detergente (S) durante 2 segundos. O indicador de detergente 
(U) pisca e a cada pressão do interruptor percorre os diferentes rácios disponíveis (1:32(N. 9), 1:50(N. 8), 1:64(N. 7), 1:100(N. 6), 
1:128(N. 5), 1:200(N. 4), 1:256(N. 3), 1:300(N. 2), 1:400(N. 1)). Depois que o rácio desejado N. for exibido na tela (W), pare e ele 
bloqueia após 5 segundos.

Rácio de detergente da série BR:
•	 O rácio de detergente que é normalmente utilizado pode ser ajustado. Com o sistema de detergente INATIVO, pressionar e 

manter pressionado o interruptor ATIVAR/DESATIVAR detergente (S) durante 2 segundos. O indicador de detergente (U) pisca e 
a cada pressão do interruptor percorre os diferentes rácios disponíveis (1:32(N. 9), 1:50(N. 8), 1:64(N. 7), 1:100(N. 6), 1:128(N. 5), 
1:200(N. 4), 1:256(N. 3), 1:300(N. 2), 1:400(N. 1)). Depois que o rácio desejado N. for exibido na tela (W), pare e ele bloqueia após 
5 segundos. O rácio que é usado durante a substituição por EcoFlex é bloqueado em um nível acima do valor normalmente usado.

INSTRUÇÕES DO CARTUCHO:
Encher o cartucho de detergente com um máximo de 1,25 galões (4,73 litros) de detergente. NOTA DE SERVIÇO:  Retirar o cartucho do 
detergente da caixa de detergente antes de o encher para evitar salpicos na máquina.
Recomenda-se que seja usado um cartucho separado para cada detergente que pretender utilizar.  Os cartuchos de detergente têm 
um autocolante branco para que se possa registrar o nome do detergente em cada cartucho para evitar misturas.  Quando instalar 
um cartucho novo, retirar o tampão (CC) e colocar o cartucho na caixa de detergente. Instalar o tampão do corte seco (DD) conforme 
ilustrado.
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MODO DE TESTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ECOFLEX
O modo de teste de assistência permite que o técnico de assistência “solicite” ao controlador para operar uma saída específica para fins de teste. 
Para entrar no modo de teste de serviços:
•	 Desligar o interruptor de chave da máquina 
•	 Pressionar e manter pressionado os interruptores de detergente
•	 Continuando a segurar ambos os interruptores, ligar o interruptor de chave da máquina 
•	 Continuar a segurar ambos os interruptores até todos os indicadores se desligarem (aproximadamente 2 segundos)
•	 Soltar ambos os interruptores
•	 Nesse momento, todos os indicadores devem estar inativos exceto o caractere “t” na tela. Ele significa teste.(Com aspeto de um “E” maiúsculo com a barra 

superior em falta)
Para operar:
•	 Bomba de detergente

o Pressionar e soltar o interruptor de detergente irá alternar entre ligar/desligar da bomba de solução assim como o indicador do interruptor de detergente. 
A bomba de detergente será acionada ao seu caudal máximo (rácio = 9, caudal = 3).

o Desligar a chave para sair. 
•	 Bomba da Solução

o Pressionar e soltar o interruptor de solução irá alternar entre ligar/desligar da bomba de solução assim como os 3 indicadores LED de fluxo da solução. 
A bomba de solução será acionada ao seu caudal máximo (caudal 3).

o Desligar a chave para sair

PROGRAMAÇÃO ECOFLEX
Existem 3 modos diferente de funcionamento que podem ser utilizados. 
Esses modos são normalmente predefinidos para o fator. Contudo, é possível que eles sejam alterados, por isso você precisa ter conhecimento deles e como 
os reiniciar com o modo desejado.
•	 Modo 0 – Modo detergente mistura única – 

o Durante toda a lavagem o rácio padrão de detergente será utilizado. O modo 0 desativa a funcionalidade de EcoFlex. Neste caso o Interruptor EcoFlex 
está inativo e o indicador EcoFlex está desligado. Pressionar o interruptor EcoFlex não tem nenhum efeito. 

•	 Modo 1 - Detergente EcoFlex Adgressor
o Este é o padrão para todos os modelos Adgressor. Durante a lavagem normal, o detergente é distribuído a um rácio de 1:400. Quando o botão EcoFlex 

é pressionado, o rácio é aumentado para uma taxa pré-selecionada e o caudal de solução aumenta um nível. 
•	 Modo 2 - Detergente EcoFlex BR

o Este é o padrão para todos os modelos BR. Durante a lavagem normal, é dispensado detergente em uma taxa anteriormente definida pelo usuário. 
Quando o botão EcoFlex é pressionado, o rácio é aumentado para o próximo nível de diluição. (e.g. 1:300 normal → 1:256 sobreposição)

Para controlar e ou alterar o modo de funcionamento:
•	 Desligar o interruptor de chave da máquina 
•	 Pressionar e manter pressionado o interruptor EcoFlex
•	 Continuando a segurar o interruptor EcoFlex, ligar o interruptor de chave da máquina 
•	 Continuar a segurar no interruptor EcoFlex até todos os indicadores se desligarem (aproximadamente 2 segundos)
•	 Soltar o interruptor EcoFlex
•	 Nesse momento, somente o indicador do interruptor EcoFlex deve estar ligado juntamente com um número (0-2) na tela (W).
•	 Pressionar o interruptor EcoFlex uma vez para mudar para o valor seguinte:

o •0 = modo 0, sistema de detergente desativado
o •1 = modo 1, modo de detergente EcoFlex 1
o •2 = modo 2, modo de detergente EcoFlex 2

•	 Salvar a configuração desligando a chave.
Existem rácios padrão de detergente diferentes que podem ser utilizados
Para Adgressors, o rácio de detergente predefinido é usado para “sujidade intensa”. Para modelos de série BR, o rácio de detergente predefinido é usado para 
“sujidade moderada”. Se esse valor estiver definido para 0, isso irá permitir ao operador alterar o valor usado de acordo com as necessidades. Se estiver definido 
com qualquer valor de 1-9, o operador não consegue alterar o valor que está sendo usado. 
Para controlar e ou alterar o rácio de detergente padrão utilizado:
•	 Desligar o interruptor de chave da máquina 
•	 Pressionar e manter pressionado o interruptor do detergente
•	 Continuando a segurar o interruptor do detergente, ligar o interruptor de chave da máquina 
•	 Continuar a segurar no interruptor do detergente durante aproximadamente 6 segundos. Durante esse tempo, os indicadores do painel acendem-se, 

apagam-se e acendem-se novamente.

•	 Soltar o interruptor de detergente
•	 Nesse momento, somente o indicador do interruptor de detergente deve estar ligado juntamente com um número (0-9) na tela.
•	 Pressionar o botão detergente uma vez para mudar para o valor seguinte:

o •0 = selecionado pelo usuário – essa é a predefinição
o •1 = 1:400 [0,25%]
o •2 = 1:300 [0,3%]
o •3 = 1:256 [0,4%]
o •4 = 1:200 [0,5%] 
o •5 = 1:128 [0,8%]
o •6 = 1:100 [1,0%]
o •7 = 1:64 [1,5%]
o •8 = 1:50 [2,0%]
o •9 = 01:32 [3,0%]

•	 Salvar a configuração desligando a chave.
Existem diferentes rácios de solução predefinidos que podem ser utilizados
O rácio de solução que é usado quando a máquina é ligada pode ser configurado para ser sempre uma determinada quantidade ou para com a última utilização quando a 
máquina estava desligada. 
Para controlar e ou alterar o rácio de solução padrão utilizado:
•	 Desligar o interruptor de chave da máquina 
•	 Pressionar e manter pressionado o interruptor da solução detergente
•	 Continuando a segurar o interruptor da solução detergente, ligar o interruptor de chave da máquina
•	 Continuar a segurar no interruptor da solução detergente até todos os indicadores se desligarem (aproximadamente 2 segundos).
•	 Soltar o interruptor de solução detergente
•	 Nesse momento, somente o indicador de fluxo de solução superior deve estar ligado juntamente com um caractere (L,1,2,3) na tela.
•	 Pressionar o botão detergente uma vez para mudar para o valor seguinte 

o •L = último usado
o •1 = mínimo
o •2 = médio
o •3 = máximo

•	 Salvar a configuração desligando a chave
Existem diferentes enviesamentos do rácio de detergente que podem ser utilizados
O enviesamento do rácio de detergente pode ser usado para ajustar o rácio de detergente com mais precisão. 
Para controlar e ou alterar o enviesamento de rácio de detergente usado:
•	 Desligar o interruptor de chave da máquina 
•	 Pressionar e manter pressionado o interruptor do detergente
•	 Continuando a segurar o interruptor do detergente, ligar o interruptor de chave da máquina (dar alimentação ao módulo de detergente)
•	 Continuar a segurar no interruptor do detergente até todos os indicadores se desligarem (aproximadamente 2 segundos)
•	 Soltar o interruptor de detergente
•	 Nesse momento, somente o indicador do interruptor de detergente deve estar ligado juntamente com um número (-1,0,1) na tela.
•	 Pressionar o botão detergente uma vez para mudar para o valor seguinte:

o -1 = -10% de enviesamento
o 0 = sem enviesamento
o 1 = +10% de enviesamento

•	 Salvar a configuração desligando a chave

NOTAS DE SERVIÇO ECOFLEX
Indicação de falha de solução
Se uma falha ocorrer no sistema de solução, a luz indicadora do fluxo superior pisca. Os indicadores inferior e médio estarão apagados.
Fim de purga da linha
Pressionando o interruptor de detergente durante mais de 5 segundos faz com que o sistema passe ao modo de purga de fim de linha. Ele é semelhante a um modo de 
purga normal exceto pela duração de 20 segundos.

OPÇÕES
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APÊNDICE
TABELA DE ENTRADA/SAÍDA ELÉTRICA

ID do 
perno Designação Cor/ID do fio Atribuição do perno Características sinais Tensão nominal Referência para: Intervalo Comentários

J2-1 SAÍDA WHT/RED CONTATOR ESCOVA TENSÃO CC 36V B- (Terra) 31,5-38V MODO DE LAVAGEM
J2-2 SAÍDA GRA/BLK CONTATOR DE ASPIRAÇÃO TENSÃO CC 36V B- (Terra) 31,5-38V MODO DE LAVAGEM
J2-3 SAÍDA VIO/BLK SOLENOIDE SOLUÇÃO 1 TENSÃO CC 0 ou 36V B- (Terra) 0 ou 36V A linha deve alternar entre 0V e 36V quando a solenoide se ativa
J2-4 SAÍDA  SOLENOIDE SOLUÇÃO 2 TENSÃO CC 0 ou 36V B- (Terra) 0 ou 36V A linha deve alternar entre 0V e 36V quando a solenoide se ativa
J2-5 Terra BLK B- TENSÃO CC -36 V B+ De (-31,5) a (-38V)  
J2-6 PWR BRN/YEL B+ TENSÃO CC 36V B- (Terra) 31,5-38V  
J2-7 PWR BRN/YEL B+ TENSÃO CC 36V B- (Terra) 31,5-38V  
J2-8 SAÍDA WHT/BRN ACESSÓRIO TENSÃO CC 36V B- (Terra) 31,5-38V INTERRUPTOR DE CHAVE LIGADO
J2-9 SAÍDA WHT/YEL LIMITE DE VELOCIDADE TENSÃO CC 36V B- (Terra) 31,5-38V  
J2-10 ENTRADA BRN CHAVE IGNIÇÃO TENSÃO CC 36V B- (Terra) 31,5-38V INTERRUPTOR DE CHAVE LIGADO

J3-1 SAÍDA RED/WHT ATUADOR ESCOVA M1 TENSÃO CC 36V B- (Terra) 31,5-38V 36V AO LEVANTAR, POLARIDADE DO INTERRUPTOR AO ABAIXAR
J3-2 SAÍDA WHT/GRN ATUADOR M2 DO LIMPADOR TENSÃO CC 36V B- (Terra) 31,5-38V 36V AO LEVANTAR, POLARIDADE DO INTERRUPTOR AO ABAIXAR
J3-3 SAÍDA WHT/GRN ACCIONADOR M1 DO LIMPADOR TENSÃO CC 36V B- (Terra) 31,5-38V 36V AO LEVANTAR, POLARIDADE DO INTERRUPTOR AO ABAIXAR
J3-4 SAÍDA ORG/BLK ATUADOR ESCOVA M2 TENSÃO CC 36V B- (Terra) 31,5-38V 36V AO LEVANTAR, POLARIDADE DO INTERRUPTOR AO ABAIXAR
J3-5 Terra BLK B- TENSÃO CC -36V B+ De (-31,5) a (-38V)  
J3-6 Terra BLK B- TENSÃO CC -36V B+ De (-31,5) a (-38V)  

J4-1 SAÍDA ORN/RED AVISADOR ACÚSTICO (+) TENSÃO CC 15V B- (Terra) 12 - 15V QUANDO O INTERRUPTOR DO AVISADOR ACÚSTICO É ATIVADO
J4-2 SAÍDA BRN/WHT MODO DE CONTROLE 

VELOCIDADE
TENSÃO CC 36V B- (Terra) 31,5-38V MODO DE LAVAGEM

J4-3 ENTRADA VIO/BLK POT DE CONTROLE DA 
VELOCIDADE ALTO

TENSÃO CC 5V Terra 0-5V  

J4-4 ENTRADA BLU/BLK DIREÇÃO TENSÃO CC 36V B- (Terra) 31,5-38V MÁQUINA EM MARCHA À RÉ
J4-5 ENTRADA ORG/BLU ESTADO DE CONTROLO 

VELOCIDADE
TENSÃO CC 36V B- (Terra) 31,5-38V SINAL DE IMPULSO EQUIVALENTE AO CÓDIGO DE FALHA INTERMITENTE EMITIDO PELO LED DE 

ESTADO INCORPORADO DE CONTROLE DA VELOCIDADE
J4-6 ENTRADA BRN/RED SENSOR DA CORRENTE DE 

ASPIRAÇÃO
TENSÃO CC 120mV (Aspiração única)

240mV (Aspiração dupla)
B- (Terra) 80mV - 0,130mV (Aspiração única)

170mV - 240mV (Aspiração dupla)
Tensão plena do tanque de recuperação = 80mV - 100mV (Aspiração única)
Tensão plena do tanque de recuperação = 190mV - 200mV (Aspiração dupla)

J4-7 SAÍDA GRN/BLK AVISADOR ACÚSTICO (-) TENSÃO CC -15V B+ De (-12) a (-15) QUANDO O INTERRUPTOR DO AVISADOR ACÚSTICO É ATIVADO
J4-8 Terra BLK B- TENSÃO CC -36V B+ De (-31,5) a (-38V)  
J4-9 ENTRADA YEL POT DE CONTROLE DA 

VELOCIDADE BAIXO
TENSÃO CC 0 B- (Terra) 0  

J4-10 ENTRADA RED/BLK MARCHA EM FRENTE/MARCHA 
À RÉ

TENSÃO CC 36V B- (Terra) 31,5-38V MÁQUINA DESLOCANDO-SE EM MARCHA EM FRENTE/MARCHA À RÉ

J4-11 ENTRADA ORN INTERRUPTOR DO ASSENTO TENSÃO CC 36V B- (Terra) 31,5-38V INTERRUPTOR DO ASSENTO DE SEGURANÇA DO OPERADOR
J4-12 ENTRADA YEL/VIO SENSOR DA CORRENTE DA 

ESCOVA
TENSÃO CC 0-200mV B- (Terra) 0-200mV ALTURAS DA ESCOVA DO MONITOR

PLACA DE CONTROLE AXP/ECOFLEX
J1-1 Saída Blu/Gra Bomba de químico (-) PWM -24 J1-4 0V-24V A LINHA ALTERNA ENTRE 0V E 24V QUANDO A BOMBA DE QUÍMICO É ATIVADA.

Entrar em contato com o engenheiro para informações sobre resolução de problemas
J1-2 Terra Blk B- Tensão CC -36V B+   
J1-3 Pwr Wht/Brn Acessório Tensão CC 36V B- (Terra)  Interruptor de chave ligado
J1-4 Saída Red/Wht Bomba de químico (+) PWM 24 J1-1 0V-24V A LINHA ALTERNA ENTRE 0V E 24V QUANDO A BOMBA DE QUÍMICO É ATIVADA. Entrar em contato com o 

engenheiro para informações sobre resolução de problemas
J1-5   Sem conexão      
J1-6 Saída Blk/Wht Bomba de solução (-) PWM -36V B+ 10V - 36V A bomba de solução está ativa, 6144 freq., 30% ciclo de funcionamento Modo 1 (~10,8V), 56% ciclo 

de funcionamento Modo 2 (~20,16V), 82% ciclo de funcionamento Modo 3 (~29,52V) e 100% ciclo de 
funcionamento Modo 4 (~36V).

J1-7 Terra Blk Terra Tensão CC -36V B+ 31,5-38V  
J1-8 Saída Blu/Yel Bomba de solução (+) PWM 36V J1-6 10V - 36V A bomba de solução está ativa, 6144 freq., 30% ciclo de funcionamento Modo 1 (~10,8V), 56% ciclo 

de funcionamento Modo 2 (~20,16V), 82% ciclo de funcionamento Modo 3 (~29,52V) e 100% ciclo de 
funcionamento Modo 4 (~36V).

J1-9 Pwr Wht/Brn Acessório Tensão CC 36V B- (Terra)  Interruptor de chave ligado
J1-10 Saída Vio/Blk Electroválvula Tensão CC -36V B+  A válvula solenoide está ativa






