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CAVIDYNE LLC não é responsável por danos ou 
Lesões resultantes da não observância das instruções 
contidas neste manual. Leia atentamente o manual 
inteiro antes de usar. 
 

 

O CaviBlaster 2022-E deve ser operado e 
mantido somente por pessoal treinado. 

 

Este equipamento gera água de alta pressão e destina-se 
apenas ao uso subaquático. Podem resultar ferimentos graves 
ou morte devido ao uso impróprio. 

 
A engrenagem do mergulhador comercial deve ser 
usada para operar o sistema CaviBlaster. 

O choque elétrico pode causar queimaduras graves ou a morte. 
Sistema de aterramento antes de conectar a fonte de alimentação. 
Use circuito dedicado instalado por um eletricista licenciado. 
Circuito deve fornecer tensão adequada e amperagem sob carga. 



© 2016 O&M Manual Ver. 1.2 CaviDyne
TM 

5077 Fruitville Rd.; Ste. 109-157; Sarasota, FL 34234 U.S.A. Phone 352.275 5319 

Page 3/35 

 

 

 

TABELA DE CONTEÚDO 

Figura 4.3–Fonte de Alimentação do Gravidade.16 ..................................................................... 4 

1.0 Especificações da unidade .................................................................................................... 5 

2.0 DESCRIÇÃO GERAL .................................................................................................................. 6 

2.1 Usando esta manual .............................................................................................................. 8 

2.2 Convenções ............................................................................................................................. 9 

2.3 Escopo ............................................................................................................................................ 9 

2.4 Termos e Abreviaturas ........................................................................................................... 9 

3.0 INFORMAÇÕES SEGURANÇA ............................................................................................ 10 

3.1 Segurança Pessoal .............................................................................................................. 10 

3.2 Equipamento Protetor Pessoal ........................................................................................... 11 

3.3 Modificação para a Equipamento ....................................................................................... 12 

4.0 INSTALAÇÃO ........................................................................................................................... 13 

4.1 Desencravando e elevação de cargas .............................................................................. 13 

4.2 Instalação Localização ......................................................................................................... 14 

4.3 Inicial Configuração .............................................................................................................. 15 

4.3.1 Ligação da Fonte de Água .............................................................................................. 15 

5.0 OPERAÇÃO .............................................................................................................................. 18 
5.1 Preparando a CaviBlaster para Operação ........................................................................ 19 

5.2 Comece do a CaviBlaster .................................................................................................... 19 

5.3 Normal Operação.................................................................................................................. 21 
5.4 Ajustando o CaviBlaster para Máximo atuação ............................................................... 21 

5.5 Recomendações para Resultados efetivos ...................................................................... 24 

6.0 MANUTENÇÃO ........................................................................................................................ 27 

6.1 Básico Manutenção preventiva Recomendações ............................................................ 28 

6.2 Bomba Serviço .......................................................................................................................... 28 

6.3 Inspecção / Limpeza do agua Entrada Filtro .................................................................... 29 

7.0 INVERNIZAÇÃO ....................................................................................................................... 31 

8.0 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ................................................................................................ 32 

9.0 PEÇAS DE REPOSIÇÃO ........................................................................................................ 34 

ANEXO - LITERATURA COMPONENTE ................................................................................... 35 



© 2016 O&M Manual Ver. 1.2 CaviDyne
TM 

5077 Fruitville Rd.; Ste. 109-157; Sarasota, FL 34234 U.S.A. Phone 352.275 5319 

Page 4/35 

 

 

 
LISTA DE FIGURAS & TABELAS 

 
Figura 1.1 – CaviBlaster® 2022-E Especificações ................................................................... 5 

Figura 2.1 – CaviBlaster® 2022-E Características Gerais ...................................................... 7 

Figura 2.2 – CaviBlaster® 2022-E Painel de Controle ............................................................. 8 

Figura 4.1 – Orientações de elevação .................................................................................... 13 

Figura 4.2 – Diretrizes para instalação   ................................................................................. 14 

Figura 4.3 – Gravidade Alimentação Fonte ............................................................................ 16 

Figura 5.1 – Desligamento de emergência ............................................................................. 20 

Figura 5.2 – Calibração de Pressão de Pistola Zero-Thrust ................................................ 20 

Figura 5.3 – Pistola Zero-Thrust Posição para melhores resultados   ............................... 20 

Figura 6.1 – Filtro de Inspeção / água de limpeza ................................................................ 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este espaço saiu intencionalmente em branco 



© 2016 O&M Manual Ver. 1.2 CaviDyne
TM 

5077 Fruitville Rd.; Ste. 109-157; Sarasota, FL 34234 U.S.A. Phone 352.275 5319 

Page 5/35 

 

 

 

1.0 Especificações da unidade. 
 

 

O CaviBlaster  2022-E60 poder unidade Consiste do uma 30HP (22 KW) elétrico motor e uma UDOR 
Penta - C 70/200 Êmbolo bomba. 
O CaviBlaster  2022-E50 poder unidade Consiste do uma 30HP (22 KW) elétrico motor e uma UDOR 
NX 55/200 Triplex Êmbolo bomba. 

 
Detalhado desempenho e especificações estamos listadas abaixo: 
 

CaviBlasterTM 2022-E/60 Especificações 

Nominal Bomba Fluxo 20 GPM (76 LPM) 

Bocal de pressão operacional 2,200-PSI (151 BAR) 

Motor 30HP 3PHASE 230/460V @ 60Hz 

Instalação Meio Ambiente 
Interior ou exterior  
Ver Seção 4 para os requisitos de instalação 

Limites de pressão da água de entrada 
0 PSI (pressão atmosférica) a Máxima de 50 PSI 

(0 bar para 3,5 bar) Ver secção 4 para obter outros requisitos 
requisitos 
(0 bar para 3,5 bar) Ver secção 4 para obter outros 
requisitos 

Unidade Dimensões totais (L x W x H) 48” x 34” x 36” (122 cm x 86 cm x 91 cm) 

Comprimento da mangueira Pressão 

máxima 

300 LF (100 metros) de 3/4 "de diâmetro termoplástico 

Unidade de Alimentação Peso (seco) 800 LBS (320 KG) 

Peso de Pistola de empuxo zero 11 LBS (5 KG) 
 

Figure 1.1 – CaviBlaster 2022-E60 Especificações 
 
 

CaviBlaster 2022-E/50 Especificações 

Nominal Bomba Fluxo 20 GPM (76 LPM) 

Bocal de pressão operacional 2,200-PSI (151 BAR) 

Motor 30HP 3PHASE 380/400V @50Hz 

Instalação Meio Ambiente 
Interior ou exterior Ver Seção 4 para os requisitos de 

instalação 

Limites de pressão da água de entrada 
0 PSI (pressão atmosférica) a Máxima de 50 PSI (0 bar para 3,5 bar) 

Ver secção 4 para obter outros requisitos  

 Unidade Dimensões totais (L x W x H) 48” x 34” x 36” (122 cm x 86 cm x 91 cm) 

Comprimento da mangueira Pressão 
máxima 

300 LF (100 metros) de 3/4 "de diâmetro termoplástico 

Unidade de Alimentação Peso (seco) 800 LBS (320 KG) 

Peso de Pistola de empuxo zero 11 LBS (5 KG) 

Figura 1.2 – CaviBlasterTM 2022-E50 Especificações 
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2.1 DESCRIÇÃO GERAL 

 

 
 

O CaviBlaster 2022-E alta pressão agua poder unidade é projetado para usar agua fluxo e 
pressão para gerar cavitação na extremidade do bocal de propriedade. 
 
O CaviBlaster Limpa a superfície do qualquer embaixo da agua estrutura Usando a energia 
liberado de a Implosão do a bolhas criada durante a cavitação processo. Quando Dirigido Em 
a superfície ser Limpo, a energia liberado de a Desmoronando bolhas provoca o crescimento 
marinho para ser removido do a superfície. 
 
O sistema Consiste do uma portátil, Empuxo zero arma de fogo, Conexão alta pressão 
mangueira e a elétrico Motorizado, alta pressão Bombeamento unidade. o Empuxo zero 
arma de fogo Usa uma válvula operada por gatilho para controlar o fluxo de água e 
desligando. E se a válvula está fechada, a unidade de energia entra em modo de bypass da 
descarga do motor e da bomba. 
 
O CaviBlaster 2022-E poder unidade é uma completo "plugue e Toque" sistema construído 
para dentro uma Auto-sustentável quadro, armação aquele Permite rápido desdobramento, 
desenvolvimento E / ou instalação do a unidade. agua posso estar fornecido a partir de quer 
um pressurizada fonte, Diretamente de a natural fonte através da a bomba de reforço 
eléctrica fornecida com a unidade de alimentação, ou a partir de um gravidade tanque de 
armazenamento de alimentos para animais. 
 
O unidade é equipado com muitos características para manter operador segurança enquanto 
operativo Em pressões de 2.200 psi (151 Barra). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Para mais informações sobre o sistema CaviBlaster, visite-nos em: 

www.caviblaster.com 

http://www.caviblaster.com/
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Levantando os olhos 
 

 
 
 
 
 
 

 
Painel de Controle - 

veja a Figura 2.2 
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Válvula de descarga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Válvula de descarga 

Motor 
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Figura 2.1 – CaviBlaster TM 2022-E Características Gerais 
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Mangueira de 

pressão 

3/4” JIC 

     Emergência Pare 

Bomba de 
alimentação azul 
luz 

motor funcionar 
luz verde

 

By-Pass 
Mangueira 
1” cam-lock 

 

Alimentação / 
sucção mangueira. 
1-1 / 4 "cam-lock 

Motor interruptor 
on / off               

Bomba de 
alimentação 
interruptor on/off 

 

Alimentação 
principal interruptor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.2 – CaviBlasterTM 2022-E Painel de controle 
 
 

 

 2.2  Usando este manual 

Cada tentativa tem fui feito para garantir aquele esta documentação é completo e 
preciso Em a Tempo do publicação. isto é imperativo; Contudo, aquele alguém 
Tentando para usar esta manual devo ter Boa compreensão do como esta 
equipamento Opera. Mais distante, esta manual posso dentro não caminho substituir a 
comum sentido do a Individual. E se Em qualquer Tempo esta manual Parece para 
contraditório Próprio, ou comum sentido, Descontinuar a procedimento, reler a seção, e 
procurar assistência a partir de CaviDyne ou de outros pessoal familiar com a 
Operação do esta equipamento. 
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2.3 Convenções 
  

O primeiro Tempo uma componente é Mencionado, isto é tipicamente Seguido de uma figura 
referência; por exemplo, Emergência Pare botão (Vejo Figura 2.1). Figura números e 
números de seção são sempre coincidentes. 
 
Quando de outros Seções estamos Referenciado a SEÇÃO NOME vai aparecer dentro 
itálico cápsulas. o eletrônico versão Permite Comercial para clique em a seção nome ou 
figura referência para saltar para aquele seção. o palavras "Esta espaço Intencionalmente 
esquerda blank "aparece onde há é mais do que três polegadas de Espaço em branco. 
 
(EOS) aparecerá acima do número da página na última página de cada seção. 
 

2.4 Escopo 

 
Este manual Cobre instalação, Operação, e manutenção do a CaviBlaster TM 2022-E. isto é 
essencial aquele pessoal quem vai operar E / ou serviço esta equipamento familiarizar si 
mesmos com esta manual. Padrão Componentes, tal Como a unidade motor e bomba, 
estamos coberto de a Fabricantes literatura encontrado no apêndice. 
 

2.5 Terms and Abbreviations 

 
CCW Sentido anti-horário 

CW Sentido horário 

EOS Fim da Seção 

GPM Galões Por Minuto 

HP Potência 

LPM Litros por minuto 

PPE Equipamento Proteção individual 

PSI Libras Por polegada quadrada (sem sufixo, Assumido para ser a pressão 
gauge).  

 
 
 
 
 
 

(EOS) 
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 3.1 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
 

 

O CaviBlaster 2022-E poder unidade é a Inerentemente poderoso e potencialmente 
perigoso peça do equipamento; Contudo, com Apropriado Cuidado e Treinamento isto 
posso estar Operado Com segurança. o 2022-E devo só estar Operado de pessoal 
aquele ter ler e Compreendo esta manual. isto é pretendido para reforçar e Reveja 
segurança Técnicas para evita pessoal ferimentos e danos materiais. 

 
Usuários devo Cumprir com todos local, Estado, e nacional Leis relativo alta pressão 

Equipamento de jacto de água, bem como todos os regulamentos de trabalho 
subaquático. 

 
Isto é Fortemente recomendado aquele esta inteira manual estar revisado Em 
profundidade antes operativo ou Manutenção esta equipamento. Serviço trabalhos 
devemos só estar Executado de Indivíduos quem estamos proficiente dentro Usando 
esta equipamento. Referir para a aplicável seção dentro esta manual para a um lugar 
para outro Procedimentos anterior para qualquer instalação, configuração, ou 
manutenção trabalhos. 

 
 

3.2 Pessoal Segurança 

 
Operação do a CaviBlaster 2022-E embaixo da agua limpeza sistema devo só 
estar tentada de comercial Mergulhadores ou de outros pessoal quem ter fui 
treinado dentro Está usar. Apropriado Protetor equipamento devemos sempre 
estar Desgastado Operação do a sistema sem o equipamento e treinamento 
apropriado pode resultar em danos pessoais.. 

 

 

 
 

 

 

A CaviDyne, LLC não se responsabiliza por danos 

resultantes da inobservância das instruções contidas neste 

manual. Leia atentamente antes de utilizar. 

Se a manutenção ou a reparação da pistola de empuxo 
zero CaviBlaster estiver sendo conduzida fora da água, 
lembre-se de que a pistola de empuxo zero tem jatos 
dianteiro e traseiro. Nunca dirija as correntes de jato para 
uma pessoa ou animal. Nunca direcione as correntes de 
jato para linhas de força ou outros equipamentos de alta 
tensão 
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3.3 Pessoal Equipamento de Proteção. 
 
Sempre vestem Apropriado Pessoal Protetor Equipamento (PPE) quando operativo este 
equipamento. 
 
E se a mergulhador é não Vestindo uma mergulho capacete, audição protecção é 
recomendado. CaviDyne Sugerir Vestindo Ventilado Tampões de ouvido, tal Como “Docs 
Proplugs" ou equivalente, para a proteção mergulhador audição. 
 
o operadores de a CaviBlaster  sistema devemos sempre neoprene desgaste ou pesado 
borracha luvas para providenciar protecção para a Mãos e, dentro especial, para a unhas. o 
luvas vai absorver a maioria do a energia produzido de Estourando cavitação bolhas e evita a 
cavitação bolhas a partir de Entrando em contato a Operadores Mãos. o luvas vai Além disso 
proteger Operadores " Mãos de a inicial onda de choque quando a A pistola de empuxo zero 
é ativada. 
 

 
Certifique-se de que há uma área segura para 
trabalhar enquanto opera o CaviBlaster 2022-E 

Procure atendimento médico imediato se o operador 

sofrer uma lesão como resultado do contato com o fluxo 

de água de alta pressão. Ferimentos graves podem 

resultar de uma ferida de injeção de água não tratada 

 
A não utilização do EPI apropriado pode resultar em 

lesões corporais. 
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3.4 Modificação ao Equipamento 

 
Faz não faço qualquer não autorizado Modificações ou Reparos para esta equipamento. 
Componentes usava ao longo esta montagem estavam especificamente projetado ou 
selecionado para Com segurança Conheça a único alta pressão Exigências. Somente 
substituir Peças com Essa recomendado de ou Fornecido de CaviDyne. Qualquer 
desaprovado Modificações vai vazio a equipamento garantia. Não autorizado modificação ou 
parte Substituição pode resultar em danos pessoais ou danos materiais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este espaço saiu intencionalmente em branco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EOS) 

 

A substituição não autorizada de qualquer peça pode 

levar a falhas catastróficas do equipamento e 

ferimentos graves 
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4.1 INSTALAÇÃO 
 

 

 
O CaviBlaster 2022-E deve ser instalado de acordo com os requisitos delineados 
abaixo. O aparelho pode ser instalado num veículo para permitir a mobilidade máxima e 
flexibilidade. 

 

4.2 Desencravando e Elevação 

 
Descompactar a equipamento e inspecionar para danificar. E se danificar é encontrado, 

imediatamente contato CaviDyne e a Remessa Empresa. E se a unidade vai não 

estar instalado imediatamente, providenciar adequado interior armazenamento para 
proteger contra danificar. E se há são peças em falta / peças de reposição, entre em 

contato com transportadora de carga ou companhia de seguros. 
 

O CaviBlaster unidade de potência devemos estar levantada a partir de baixo o 

quadro usando a empilhadeira Canais ou de Usando a elevação Olhos forneceu em 

topo do a quadro, armação. Verificar aquele elevação equipamento é Avaliado para a 

peso Listados dentro Seção 1,0 UNIDADE ESPECIFICAÇÕES e que a unidade é 

estável antes de levantar.. 
 

 
 

Figura 4.1 – Diretrizes de Levantamento 

Levante a 
unidade de 
Debaixo do 

quadro 

Levante a 
unidade 
usando 

olhais 
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4.3 Instalação Localização 
 
Para máximo flexibilidade a CaviBlaster unidade de potência devemos estar instalado 

dentro a área Onde isto é capaz do alcançando ambos Está elétrico e agua fonte e 
Antecipado alvos de limpeza dentro aceitável poder cabo e mangueira Comprimentos. 
o CaviBlaster unidade de potência pode ser instalado em uma fechado ou ambiente 
aberto. 

 
* Anexo Instalações vai Exigir Disposições para adequado motor resfriamento ar 

fluxo. Vejo Figura 4.2 abaixo. 
 
Instalação localização devo estar uma nível superfície capaz para Com segurança Apoio, 
suporte a unidade peso Listados dentro Seção 1,0 UNIDADE ESPECIFICAÇÕES. 
Orientar unidade para permitir Irrestrito Acesso para a mangueira conexão Chapa e ao 
controle painel, localizado em a frente do unidade. Permitir uma mínimo do três Pés atrás 
a unidade e Acesso a partir de acima para conduta serviço e reparar trabalhos. Levar 
Nota do freqüentemente Servido Áreas tal Como os filtros de linha e dispositivos de 
acoplamento do motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
  
  

 

 

Figura 4.2 – Diretrizes para instalação

Permitir o acesso às 
correias de serviço 

Permitir acesso para 
serviço geral 

Permitir acesso ao 
painel de controle 
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4.4 Inicial Configuração 
 
Depois de receber o primeiro CaviBlaster unidade de potência, o seguinte deve ser 
verificado e completou: 
 

1. Verifica/ Adicionar bomba óleo (Vejo Manual da bomba localizado dentro 
Apêndice). 
2. Empurrar dentro a Emergência Motor Fechar Baixa (E-Stop) botão. 
3. Virar o principal poder mudar para a OFF posição. 
4. Virar a interruptor do motor para o OFF posição. 
5. Virar a alimentação bombear interruptor para a OFF posição.  
6. Conecte o cabo de alimentação Fornecido de do cliente para a unidade para 
o poder fonte.  
7. Feche e tranque a porta do painel de controle. 
8. Defina o bomba descarregar válvula de esfera com o "OPEN" posição.  
9. Ligue o alimentação ou Mangueira de sucção Seção 4.3.2).  
10) Ligue o desvio mangueira (Ver Figura 2.2).  
11) Conecte a mangueira de pressão (veja a Figura 2.2). 
 

 

 

 

4.3.1  Ligar a agua Fonte 

 
O CaviBlaster poder unidade posso estar usava com Água do mar ou fresco agua. isto devo 
estar Corado com fresco agua durante 1-2 minutos depois de cada usar dentro água do mar 
para garantir longa vida útil. 
 
 

 

 
O óleo da bomba pode ter sido removido para 

remessa. Verifique o nível do óleo antes de começar. 

 
O CaviBlaster 2022-E deve ser lavado e enxaguado com 
água fresca após cada uso na água do mar. 
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A conexão de entrada de água de alimentação está localizado no painel de controle (veja a 
Figura 2.2). A elétrico agua bomba é instalado para providenciar positivo entrada agua 
pressão para a a Principal pressão bomba. Dois agua fornecem Condições estamos 
aceitável para o CaviBlaster unidade de energia. 
 

• Forçado entrada agua condição Usando a Fornecido elétrico agua bomba ou a lado 
de fora agua fonte capaz do Fornecendo Em Pelo menos 30 GPM (114 L / m) Em uma 

máximo pressão do 50 PSI (3,5 BAR).  
 

• Gravidade alimentando agua fonte (Vejo Figura 4.3). Usar uma mangueira com uma 
diâmetro do Em Pelo menos 1-1 / 4 " para conectar a agua tanque para a poder 
unidade agua entrada. 

 

 
 

 
Figura 4.3 – Gravidade Alimentação Fonte

 

Se não lavar e enxaguar a unidade de potência após o 

uso na água do mar, resultará em maior desgaste dos 

componentes e diminuição da vida útil. 

 

Se não lavar e enxaguar a unidade, a válvula da bomba 

pode ficar na posição aberta. Isso impedirá que o sistema 

produza a pressão de operação correta. 

A entrada da bomba deve estar abaixo da 

saída do tanque 

 

nivel de agua 
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Para usar a bomba de alimentação fornecido com o sistema: 
 

• Virar a a Principal poder interruptor, motor interruptor e alimentação bomba motor para OFF. 

• Empurrar dentro a E-Stop botão para garantir aquele a poder fornecem tem fui Desligado. 
(Vejo Figura 2.2).  

• Virar A descarga da bomba bola válvula para OPEN posição.  

• Conectar a Trava de câmera Soquete em a 1-1 / 4 " Claro PVC alimentação mangueira para 
a agua entrada conexão em a ao controle painel (Vejo Figura 2.2). Lugar, colocar a de outros 
fim do Mangueira no abastecimento de água.  

 
Para usar forçar a alimentação de uma fonte alternativa: 
 

• Virar a a Principal poder interruptor, motor interruptor e alimentação bomba motor para OFF. 

• Empurrar dentro a E-Stop botão para garantir aquele a poder fornecem tem fui Desligado. 
(Vejo Figura 2.2). 

• Quando alimentando a CaviBlaster com a alternar agua fonte, a fonte devo fornecem agua 
Em uma volume do Maior do que 3 0 Galões por minuto (114 L / M) a um máximo Pressão de 
50 psi. 

• Conectar uma 1-1 / 4 " -lock cam Soquete em a agua fornecem mangueira para a agua 
Conexão de entrada no controle (Consulte a Figura 2.2). 

 
 

Para usar alimentação por gravidade: 
 

• Localizar a agua fornecem tanque assim aquele a saída do a tanque é superior do que a 
água entrada em a ao controle painel (Vejo Figuras 2.2 e 4.3). 

• Virar a a Principal poder interruptor, motor interruptor e alimentação bomba interruptor para 
OFF 

• Empurrar DENTRO a Emergência Motor Desligar botão para garantir poder tem 
Desconectado. (Veja a figura 2.2).  

• Ligue um mínimo 1-1 / 4 "Mangueira a entrada de água 1-1 / 4 "plug cam -lock. 

• Ligue a outra fim do a mangueira para a água fornecem tanque saída. 

• Aberto qualquer Válvulas Instalado no agua fornecem linha.  

• Faço certo a Mais baixo ponto dentro a mangueira linha é a conexão com a poder unidade.  

• isto é essencial aquele adequado agua é Fornecido para a agua fornecem tanque para 
manter a água Nível vários Polegadas acima do tanque saída. Falha para manter a 
adequado agua nível dentro a tanque de fornecimento poderia morrer de fome a pressão 
bomba do agua causando danificar para a Selos ou de outros Componentes do a pressão 
bomba. 
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Garantir aquele a agua fonte posso Confiável Entregar a máximo bomba fluxo do 20 GPM 
(76 L / m). UMA fluxo mínimo de 30 GPM (114 L / m) é recomendado para garantir 
aquele a bomba é não Morto de fome do agua. E se Conexão para uma gravidade 
alimentação tanque, localizar a tanque saída acima a agua entrada conexão em a poder 
unidade para garantir uma linha de sucção inundada. (Veja a Figura 4.3). 
 
 

 

 
 
 
 

(EOS) 
 
 
 

5.0 OPERAÇÃO 
 

 

 
O CaviBlaster 2022-E devemos estar Operado de dois (2) devidamente treinado Indivíduos. 
1, a mergulhador, Opera a Empuxo zero arma de fogo, enquanto a de outros Opera a poder 
unidade. Ambos os operadores devem estar em comunicação de áudio ou visual com o 
outro. 

 

 

Certifique-se de que a mangueira de alimentação está 

ligada à ligação de entrada e que a alimentação de 

água está ligada antes de ligar a bomba de pressão. A 

falta de fornecimento de água à bomba de pressão 

causará danos à bomba. 

O CaviBlaster 2022-E só deve ser operado por 
pessoal devidamente treinado e familiarizado com o 
conteúdo do manual. Revise os requisitos de 

segurança encontrados na Seção 3.0 antes de operar. 
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5.1 Preparando a CaviBlaster para a Operação. 

 
O Segue lista de controle devemos estar Concluído dentro avançar, assim aquele a unidade é 
sempre pronto para utilização imediata. Isso também deve ser completada após cada usar. 
 

1. Inspecionar a CaviBlaster poder unidade, elétrico poder cordão, mangueiras, JIC acessórios e 
Pistola de empuxo zero para qualquer sinais de danificar.  

2. Verifica que o motor está limpar \ limpo e ventilação aberturas são Claro.  

3. Inspecione o inline filtro para garantir Que ele é não obstruídos (Ver Figura 6.1). Limpe se 
necessário.  

4. Verifica para Apropriado nível de óleo da bomba de pressão (Veja bomba 's proprietário 
encontrou manual no Apêndice). Adicione o óleo lubrificante (SAE 30 não detergentes), se 
necessário. 

 

 

5.2 Inicialização do CaviBlaster. 

 
Antes iniciando a CaviBlaster 2022-E poder unidade, Reveja todos segurança Requisitos 
encontrado dentro Seção 3,0 SEGURANÇA INFORMAÇÕES. este equipamento devemos só 
estar Operado de Indivíduos quem ter ler e Compreendo a CaviBlaster Manual de Operação 
e Manutenção. 

 

1. Verificar aquele a unidade tem fui devidamente preparado para Operação 
Como Descrito na Secção 4. 

2. Desenrole suficiente comprimento de mangueira para alcance a Local de 
operação e conectar a gun-empuxo zero para o alta pressão mangueira.  

3. Virar O E-Stop botão e puxar Fora para libertar (Ver Figura 5.1). 

4. Virar o principal interruptor ON. 

5. Virar a alimentação bombear interruptor ON e esperar para a luz azul 
virar em.  

6. Virar a motor interruptor ON e esperar para a verde luz para virar em. 
Nota aquele a motor é equipado com uma "suave começar" iniciante e 
Leva 3 -4 Segundos para a motor para começar depois de ser LIGADO. 

7. Quando o mergulhador está pronto para iniciar a limpeza Operações, 
assegure que o Pistola de empuxo zero é submerso dentro agua. E se a 
mergulhador é não Vestindo uma capacete, audição, protecção é 
recomendado. CaviDyne Sugere Ventilado Tampões para os ouvidos tal 
Como "Doc Proplugs" ou equivalente para protecção mergulhador 
audição. 
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8. Vestem Neoprene ou borracha luvas para proteger a Mãos e Segue 
todos segurança Regulamentos aquele pode estar aplicável ao 
trabalho que está sendo Executado.  

9. Puxar o Pistola de empuxo zero gatilho para a aberto ou ON posição. 
(Vejo figura 5.3)  

10. Vire o comece descarregador válvula para a FECHADAS posição 
para desviar agua para a Pistola de empuxo zero. 

11. Sistema está agora pronto para operar. 
 

 

 
 
 

 

Figura 5.1 – Válvula de Start-up descarregador e desligamento de emergência 

 

 

 
 

 

 

 

 

EOS

 
 

Pressione o botão vermelho 

para desligar o motor, torça e 

puxe o botão vermelho para 

fora para liberar o desligamento 

do motor. 

 
NÃO COMEÇA O MOTOR ATÉ QUE O MERGULHADOR 

ESTAR PRONTO PARA A OPERAÇÃO SUBAQUÁTICA. 
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5.3 Normal Operação 

 
Normal Operação do a CaviBlaster sistema é definiram Como do utilizador ao controle do 
agua fluxo através da a Pistola de empuxo zero desencadear. Ao controle do a poder 
unidade a partir de a Pistola de empuxo zero desencadear é realizado de uma mecânico 
desligar válvula dentro a Pistola de empuxo zero. Devemos uma problema desenvolver com 
a válvula de controle, interromper o uso do CaviBlaster Até fixado. 
 
 

 
 
 

1. Arranque do poder unidade Como descrito em Seção 5.2.  
 
2. Ativar a limpeza cavitação corrente de Espremendo a desencadear para a aberto ou "ON" 

posição (Vejo Figura 5.3). Lançamento desencadear para Pare a agua fluxo e Direto para 
ignorar. 

 
3. E se a mergulhador operativo a unidade devo estar Substituído ou a limpeza Operação 

devo estar interrompido ou Terminado, virar a unidade fora e então lançamento a agua 
pressão dentro a Mangueira de Espremendo a Pistola de empuxo zero desencadear para 
a aberto ou "ON" posição (Vejo Figura 5.3) enquanto debaixo de água. Reverter costas 
para degrau 5.2 do a operativo Instruções quando a mergulhador ou substituição é pronto 
para Continuar a limpeza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4 Ajustar o CaviBlaster TM para Desempenho máximo 

 
o pressão Em a bocal do a Empuxo zero gun-empuxo zero tem para estar Mantido dentro 
Certo Limites para Alcançar cavitação e para melhor desempenho resultados. E se Usando 
uma medidor de pressão de calibração situada entre a mangueira de pressão ea 
 

 
Review  the  safety  requirements  for  PPE  and  safe 

operation before proceeding. 

Embora o sistema CaviBlaster seja seguro de usar quando 
submerso em água, o sistema gera uma corrente de água 
de alta pressão (até 2,200 psi [151 bar]), o que pode causar 
ferimentos quando a pistola de empuxo zero está fora da 
água . Mantenha SEMPRE a pistola de empuxo zero 
submersa quando a bomba de pressão estiver em 

funcionamento. 
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CaviBlaster Pistola de empuxo zero, (Vejo Figura 5.2) a agua pressão devemos estar 2,200 
psi (151 bar) com a arma de impulso de zero submersas e o gatilho da pistola de impulso 
zero na posição "ON" aberto ou.   Para melhores resultados, repita este procedimento de 
calibração, se a limpeza degrada o desempenho, ou a cada 3 meses Em Um máximo. 
 
 

 

 
Para calibrar o pressão na pistola de pressão zero, siga o procedimento abaixo: 

 

- Pare a poder unidade e puxar a gatilho da pistola de impulso de zero para descarga qualquer 
residual pressão dentro a linhas de mangueira.  

- Desconectar a pistol de empuxo zero, com a sua mangueira de chicote do a Principal linha de 
mangueira de pressão.  

- Anexar a Calibração Calibre para a a Principal pressão mangueira linha e Reconectar a 
mangueira de chicote para a pressão calibrar. aperte o JIC Conexões. 

- Submergir a gun-empuxo zero porque do a perigo do a operador chegando dentro contato 
com ou do a agua Córregos a partir de a Cavitando ou Empuxo zero Bocais, CaviDyne faz 
NÃO Recomendamos calibrar o Pistola de empuxo zero de a agua. Usar cuidado extra 
para Evitar ambos agua Córregos E se Fazendo assim.  

- Garantir aquele ambos a cavitação e Empuxo zero Bicos estamos Apontou para longe a 
partir de mergulhador é ou o operador do mãos, braços e do corpo. 

- Começar a poder unidade (Ver Secção 5.2). 

- Puxar a Pistola de empuxo zero gatilho para o aberto ou a posição "ON" (Veja a Figura 5.3). 

- Mantenha a Pistola de impulso de zero apertado e observar a Calibração Calibre (Ver Figura 
5.2).  

- Poder unidade operador devemos virar a botão em topo do a pressão Regulando válvula até 
pressão Lê 2,200 psi (151 Barra) em a Calibração Calibre Giro a botão sentido horário vai 
aumentar a pressão e giro isto contador No sentido horário diminuir a pressão. 

 
Para calibrar a pressão Em a CaviBlaster poder unidade, a agua pressão Em a poder 
unidade vai necessidade para estar superior para conta para parede lateral atrito perda 
dentro a pressão mangueira. o pressão Em a bomba devemos estar 2,200 psi (151 BAR) 
mais 0,5- Psi por pé (0,11 BARRA por metro) do Termoplástico pressão mangueira. Para 
exemplo, E se Usando a CaviBlaster com 100 Pés (30 Metros) do pressão mangueira, a 
pressão Calibre localizado Próximo para a bomba devemos indicar 2,250 psi (155 Barra). 
Pressão ajustes são feitos de giro o botão na topo da válvula de regulação de pressão no 
mesma maneira que se descreveu acima. 

 

UM MEDIDOR DE CALIBRAÇÃO É RECOMENDADO COM CADA 

UNIDADE. CONECTAR ENTRE O EXTREMO DA MANGUEIRA 

TERMOPLÁSTICA E A MANGUEIRA DE CHICOTE OU A Pistola de 

empuxo zero. VER FIGURA 5.2. 
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mangueira de  

chicote 
 

            mangueira 

principal 

 
 

 
 

 

Medidor de calibração 
 
 

 
Mangueira 

 de chicote 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.2 – Calibração de pistola de impuxo zero 
 

EOS 

 

NÃO AJUSTE A PRESSÃO NA ARMA ZERO-THRUS A MAIS 

DE 2.200 PSI. A PRESSÃO MAIS ALTA NÃO MELHORARÁ A 

PERFORMANCE. 

 

BOMBA E MANGUEIRAS SÃO CLASSIFICADOS PARA 2.500-

PSI. PRESSÕES SUPERIORES A 2.500 PSI PODEM 

RESULTAR NA FALHA DA BOMBA E / OU DA MANGUEIRA. 
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5.5 Recomendações Para Eficaz Resultados. 

 
Uma vez a unidade é operativo Em normal Rapidez e a Pistola de empuxo zero 

desencadear é puxado, a mergulhador tem para encontrar a a maioria eficaz 
distância entre a Pistola de empuxo zero bocal e a superfície a ser limpa. 

 
Quando a mergulhador é pronto para Começar limpeza operações, garantir aquele a 
Pistola de empuxo zero gatilho está dentro a céu aberto ou "ON" posição (Vejo Figura 
5.3), a Pistola de empuxo zero é submersa dentro a agua e a alimentação bomba é 
operativo anterior para iniciando a elétrico motor. Assegurar que o operador da unidade 
de alimentação e outras pessoas que trabalham na vizinhança de a unidade de poder 
usar proteção auditiva apropriado quando o unidade está em execução.. 
 

1. Se empenhar a pressão bomba de Girando o comece ignorar válvula para a 
"Fechado" posição (ver figura 5.1). 
 

2. O a maioria eficiente operativo técnica é para aguarde a bocal 2-5 Polegadas (5-8 
cm) longe a partir de a superfície para estar Limpo e Em uma 25 para 45 grau 
ângulo para a superfície ser Limpo (Vejo Figura 5.3). o mergulhador Necessidades 
para observar a forma do a Cavitando jato cone. Em Maior Profundidades, a superior 
ambiente pressão vai causa a jato cone para estar mais curta. o mais ampla zona do a 
cone é a a maioria eficiente parte do a Cavitando jato. Colocação a bocal mais perto 
do que 2 polegadas (5 cm) a partir de o ser superfície vontade limpo não permitido 
para eficiente cavitação desempenho e vai degradar a limpeza capacidade do a 
CaviBlaster sistema.  
 

3. Segue todos segurança Regulamentos aquele pode estar aplicável para a trabalhos 
ser Executado.  
 

4. E se o mergulhador operar o unidade devo estar Substituído ou o operação de 
limpeza deve estar interrompido ou Terminado, virar a unidade fora e então 
lançamento a agua pressão dentro a Mangueira de Espremendo a Pistola de 
empuxo zero desencadear para a aberto ou "ON" posição (Vejo Figura 5.3) 
enquanto sob água. Reverter costas para degrau 5.2 do a operativo Instruções 
quando a mergulhador ou substituição é pronto para continuar limpeza.
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Figura 5.3 - Posição de pistola para melhores resultados 

 
 
 
 

CUIDADO: NÃO O USE PARA LIMPAR SUPERFÍCIES 

SENSÍVEIS como Luzes LED, Luzes Subaquáticas, 

Equipamento Eletrônico, etc. 

 
 
 
 

EOS 



© 2010 O&M Manual Ver. 1.2 CaviDyne
TM 

5077 Furitville Rd.; Ste.; 109-157; Sarasota, FL 34234 U.S.A. Phone 352.275 5319 

Page 26/35 

 

 

5.6 Desligando a CaviBlaster 
 

1. Pare a motor de giro a motor interruptor para a OFF posição (Vejo Figura 2.2).  
 

2. Virar a alimentação bomba interruptor para a OFF posição (Vejo Figura 2.2). E se 
Usando força Alimentação de a alternar fonte ou E se usando alimentação por 
gravidade, fechar fora a fornecem do agua ao Bomba de pressão.  

 
3. Virar a principal chave para a OFF posição.  

 
4. Empurrar dentro a E-Stop botão.  

 
5. Aperto a Pistola de empuxo zero desencadear para a aberto ou "ON” posição 

(Ver Figura 5.3) para lançamento a agua pressão remanescente dentro a 
Mangueira enquanto o pistola de empuxo zero é submersa.  

 
6. é agora seguro para remover a pistola de empuxo zero a partir de a água.  

 
7. Rubor a sistema e Enxaguar a poder unidade com fresco agua Em a fim do a dia 

Se o sistema tiver sido utilizado com Água do mar 

 
 
 
 
 
 

Este espaço saiu intencionalmente em branco 
 
 
 
 
 
 
 

EOS 
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6.0 MANUTENÇÃO 
 

 

 
Manutenção em esta unidade devemos estar restrito para autorizado pessoal aquele ter fui 
devidamente treinado. Reveja esta manual, especialmente Seção 3,0 SEGURANÇA 
INFORMAÇÃO, antes de realizar qualquer serviço neste equipamento. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
O equipamento deve estar OFF e a pressão deve ser 

liberada de todas as mangueiras antes de realizar 
qualquer trabalho de manutenção. 

 

Substitua apenas peças com as fornecidas ou 

aprovadas pela CaviDyne. O uso de outras peças 

pode levar a falhas no equipamento e ferimentos 
graves. 

 

CAVIBLASTER DEVE SER ENROLADO E ENXAGUADO 
COM ÁGUA FRESCA APÓS CADA USO EM ÁGUA DE 
MAR. 

 

A FALHA DE ENXAGUAR E ENXAGUAR A UNIDADE 

RESULTARÁ EM DESGASTE PREMATURA E RASGAR 

OS COMPONENTES E DIMINUIU A VIDA DE SERVIÇO. 

 

Se não lavar e enxaguar a unidade, a válvula da bomba 

pode ficar na posição aberta. Isso impedirá que o sistema 

produza a pressão de operação correta. 



© 2010 O&M Manual Ver. 1.2 CaviDyne
TM 

5077 Furitville Rd.; Ste.; 109-157; Sarasota, FL 34234 U.S.A. Phone 352.275 5319 

Page 28/35 

 

 

 

6.1 Basic Preventive Maintenance Recommendations 
 

 Antes e 
Depois 

de 
Cada 
Usar 

Cada 
6 

Meses 
ou 125 

horas* 

Cada 6 
Meses 
ou 500 
Horas * 

Cada 
12 

Meses 
ou 500 
Horas * 

Cada 

1.000 

Horas  

 

Cada 4 

anos ou 

7.500 
horas 

Verifica bombear o 

nível de óleo E 

adicione se baixa 

X      

Verifica-in-line 

coador Cartucho e 

limpe se necessário 

X 
     

Inspecionar 
mangueiras para 
desgaste ou um dano 

X      

Verifica gatilho da 
pistola de impuxo zero 
para vazamento e 
reparo se necessário 2  

 
X 

    

Verifique a integridade 
do motor de Isolamento 
de enrolamento com 
Megger teste 

  
X 

   

Substituir óleo de bomba 3    X   

Verifica e as válvulas da 

bomba vedações 

quanto a desgaste e 

mudança Se necessário 

    
X 

 

Lubrificar motor 
Rolamentos com alto 
grau Rolamento de 
esferas ou de rolos 
graxa 

      

X 

 

* o que ocorrer primeiro. 
 

1. Se algum tubo danificar é encontrado, substituir mangueira imediatamente.  

 

2. Remover pistola de impuxo zero a partir de agua com sistema Em operativo pressão e desencadear 

dentro a fechadas ou "OFF" posição. E se agua é Vazando Fora do barril ou lidar com, a válvula é 

Desgastado e s hould estar substituído.  

 

3. a inicial óleo mudança é depois de 50 Horas do Operação. Vejo bomba fabricante 's Literatura a 

Apêndice para adicional Recomendações. 
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6.2 Serviço de bomba 

 
o Alto pressão agua bomba Requer mínimo manutenção. a bomba óleo nível devemos estar 
verificado em uma regular base. o bomba Cárter Detém 44 Oz. (1,3 EU) do SAE 30 
viscosidade Não detergente óleo. Vejo bomba Fabricantes literatura encontrado no Apêndice 
para mais informações. 
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6.3 Inspecção / Limpeza de Água Filtro de Entrada  
 
o agua entrada filtro devemos estar Inspecionado antes e depois de cada usar 
do a CaviBlaster 2022-E. Para inspecionar e limpar \ limpo esta filtro, Segue a 
procedimento abaixo: 
 

1. Isolar ou desconectar a agua fonte a partir de a entrada conexão para a poder 
unidade. 

2. Desaperte a copo do filtro de a carcaça do filtro (virar CCW) (Vejo Figura 6.1). 
3. Puxar filtro tigela baixa e remover o filtro. 
4. Inspecionar o filtro e rubor qualquer Detritos limpos com água limpa. 
5. Empurre coador de volta para dentro habitação e Empurre o tigela de volta para 

filtro habitação. 
6. Fio a tigela CW no habitação noz para mão apertar. 

 
 

 
 

Figura 6.1 - Filtro de Inspeção / água de limpeza 

(EOS) 

                                                                                     Desapertar o alojamento do filtro 

 
 

Remova o filtro e inspecione 
 
 
 
 
 
 

Localiz

ação do 

filtro de 

água 
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7.0 WINTERIZATION 
 

 

 
O poder unidade devemos estar Winterized E se Armazenado Em Temperaturas abaixo 32 
Graus Fahrenheit (0 graus Celsius). 
 
Deslocamento total do sistema com 100 Ft da mangueira (opcional):   4,3 Galões. 
Deslocamento total do sistema sem mangueira:   2,0 Galões. 
 
Winterize o CaviBlaster 2022-E unidade de potência: 
 
1. Encher um 5 galões ou maior recipiente com adequada solução anticongelante.  
2. Ligue um 1-1 / 4 Tomada cam-lock com um mínimo montante de 1-1 / 4 " Claro mangueira 

para a água entrada conexão em a ao controle painel (Vejo Figura 2.2) e Coloque o 
aberto fim do a mangueira clara para o solução anticongelante.  

3. Anexar uma quantidade mínima de mangueira de pressão à pressão conexão no a ao 
controle (Consulte Figura 2.2) e direta a céu aberto saída do a mangueira no 
anticongelante tanque.  

4. Anexar uma mínimo montante do mangueira para a válvula de by-pass de arranque e 
Lugar, colocar a aberto Terminar no Tanque anticongelante.  

5. Aberto o start-up by-pass da válvula e começar a unidade e certifique-se a bomba é 
Preparado.  

6. Fechar a válvula by-pass de arranque e corre a Unidade até anticongelante vem Fora do a 
céu aberto fim de a pressão mangueira durante 10 segundos.  

7. Pare a unidade E desconecte todos Mangueiras  
 
Seguindo este procedimento assegura que todos os componentes críticos do sistema 
exposto a Água foram limpas com anticongelante. 
 
 
 
 
 
 

Este espaço saiu intencionalmente em branco 
 
 
 
 

 

 EOS
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8.0 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

 
1. MOTOR VAI NÃO COMEÇAR  

• Geralmente causado por linha problema, tal como única Phasing Em o motor de 

arranque  
• Verifique as fontes de energia  

• Verifica Sobrecargas, Fusíveis, Controles, Etc  

 
2. MOTOR HUMS EXCESSIVAMENTE  

• Verifica conexões de linha de entrada em alta tensão  

• Verifica para Ar excêntrico Lacuna  

 
3. MOTOR Superalimentos  

• sobrecarga - comparar real (medido) Ampères com classificação de fábrica Localizar 

e eliminar a fonte de atrito excessivo no motor Ou carga  
• solteiro Phasing - Verifica atual Em todos Fases (devemos estar aproximadamente 

igual para isolar e corrigir a problema  

• Impróprio ventilação  (Verifique o ventilador de arrefecimento externo para garantir ar está se 
movendo através de aletas de refrigeração Excesso de sujeira build-up no motor - Motor limpo) 

• Desequilibrado   Voltagem   - Tensão de 

verificação   absolutamente   Fases   (devemos   estar aproximadamente igual isolar 

e corrigir o problema  
• Rotor fricção em Estator (Verifique a folga folga de ar e rolamentos Apertar Através de 

Parafusos ) 

• Sobre a tensão ou sob Voltagem - Entrada de verificação tensão no cada fase  

• Aberto Estator enrolamento - cheque Estator Equilíbrio em tudo Fases para 

equilibrar  

• Fundamentada enrolamento - realizar o teste dielétrico e reparação  

• Impróprio Conexões - inspecionar todos Conexões para Apropriado terminação, 

Folga mecânica força e elétrico continuidade  

 
4. Rolamento Superalimentos  

• Desalinhamento - Verifica e alinhe o motor e bomba  
• Excessivo fim impulso a partir de bomba  

• Graxa excessiva ou insuficiente em Rolamento - cavidade deve ser ¾ preenchidas  

• Sujeira no rolamento - limpos Rolamento e da cavidade e Recarga 

aproximadamente ¾ completa  

5. VIBRAÇÃO  

• Desalinhamento - Verifica e alinhe o motor e bomba  

• Fricção Entre rotação e estacionário Peças  

• Rotor fora de equilíbrio  

• ressonância - Sistema de sintonia  
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6. GROWLING OU Gemendo  

• Mau Rolamento - substituir Rolamento e reembalar com graxa correta  
 

7. MOTOR CORRE, MAS AGUA FAZ NÃO VENHA FORA DO A PISTOLA  

• Verificar abastecimento de água de entrada é Funcionando  

• Garantir aquele a poder unidade é não localizado também longe acima a agua nível, 

Excedendo a capacidade do a bomba de alimentação  

• Verifica aquele bomba de alimentação e água de entrada filtros são claras  

• Verifica se há vazamentos dentro a Linhas de água  

• Verifica para um ar-lock nas linhas de entrada de água  

• Verificar que o Bomba de alimentação Entregando água  (Bomba mecânico falha 
Ligações eléctricas incorrectas)  

• Verifica aquele pressão bomba entrada e descarga Válvulas estamos não preso 

aberto (comum problema se não Corado depois de usar com água do mar)  

• Verifica para a água vai Fora do a ignorar - regulador descarregador falha  

 
8. AGUA DENTRO MANIVELA CASO  

• Verifica a bomba Selos para danificar (alimentando agua Em Maior do que 50 psi 

(3,4 Barra) posso força agua passado a Selos e danificar a Selos e morrendo de 

fome a bomba de pressão do Água pode superaquecer e danificar os selos)  

• Verifica os êmbolos para Rachaduras  

• Verifica a haste de êmbolo O-ring por danos  

 

9. DEPOIS DE Liberação A MECÂNICO DESENCADEAR, AGUA É AINDA Vazamento 

FORA DO A PISTOLA  

• Substituir a mecânica desencadear conjunto de válvula no Pistola de empuxo zero 

lidar com  
 

10. PISTOLA  É NÃO LIMPEZA DEVIDAMENTE  

• Verificar Que o sistema é operativo na pressão correta (2.000 psi)  

• Remover a Pistola de empuxo zero de agua com a sistema Em operativo pressão e 

desencadear dentro a fechadas ou "FORA" posição. E se agua é Vazando Fora do 

a barril ou lidar com, a desencadear conjunto de válvula devemos ser substituído.  

• Verifica cavitação e de impulso de zero Bicos para partículas estranhas  

 

Visual inspeção  

Com a unidade Virou OFF, Inserir uma pequeno fio para dentro bocal Orifícios 

para Verifica para a obstrução, Remover desencadear válvula montagem e "Back-

flush" com comprimido ar ou água pressurizada.  

 
 

(EOS) 
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9.0 PEÇAS DE REPOSIÇÃO 
 

 

 
 
 

CaviBlaster 2022-E UNIDADE DE 

ALIMENTAÇÃO PEÇAS DE 

REPOSIÇÃO 

RECOMENDADO 

ORDEM QTY 

QUANTIDADE POR 

MONTAGEM DESCRIÇÃO PARTE 
PART 

NÚMERO 

1  1  Alimentação bomba de placa base / filtro  54264  

1  1  Cartucho de filtro de entrada  3260,02  

1  1  Kit de vedação da bomba  UD-12  

1  1  Kit válvula da bomba  UD-93  

1  1  Kit de bronze bomba  UD-19  

1  1  Bomba de haste de êmbolo O-ring Kit  UD-123  

1  1  Kit de reparação de regulação 
descarregador de pressão  

UB 402 / K  

1  1  Kit de reparação da válvula de gatilho - 
Grande arma  

203300490  

1  1  Kit de reparação da válvula de gatilho - 
arma pequena  

202710490  
 

Todas as peças 
podem ser 

encomendadas 
em:  

 
CaviDyne TM, LLC  

5077 Fruitville Rd Suite 109-157  
Sarasota, FL 34232 EUA  

Telefone: (352) 275-5319  
E-mail: support@cavidyne.com  

Site: http://www.caviblaster.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(EOS) 



© 2010 O&M Manual Ver. 1.2 CaviDyne
TM 

5077 Furitville Rd.; Ste.; 109-157; Sarasota, FL 34234 U.S.A. Phone 352.275 5319 

Page 34/35 

 

 

APPENDIX - COMPONENT LITERATURE 

Modelo Mundial de 

MotorElétrico  

WWE30-18-286TC  

Manual de instalação e manutenção do motor  

Bomba Udor Modelo NX 
55/200  

Folha de especificações da bomba  

Vista Explodida da Bomba  

Dimensões da bomba  

Guia de Serviço de Bomba  

Especificações do torque da bomba  

Bomba Udor Modelo 
Penta-C 70- / 200  

Folha de especificações da bomba  

Vista Explodida da Bomba  

Dimensões da bomba  

Guia de Serviço de Bomba  

Especificações do torque da bomba  

Pressão Udor Regulação 
do descarregador 
Modelo UB402  

Folha de Especificações da Válvula  

Suttner  

Pequeno, disparador, 
arma Modelo ST-2720  

Desenho esquemático da pistola  

 

 
 

Garantias 

 

Cavidyne 
Worldwide Electric Corp. 
Udor USA 
Suttner 

(EOS) 


